
معاون شهردار  تهران: 

 تفکیک از مبدا 60 در صد 
از زباله گر دی ر ا کم می  کند 

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: اگر تفکیک زباله از مبدا انجام شود 
حداقل ۶۰ درصد از زباله گردی کم می شود.جالل بهرامی، معاون خدمات شهری 
شهرداری تهران گفت: وظیفه ما این است که شهر را تمیز کنیم و نباید به گونه ای 
برخورد کنیم که جمع کردن آشغال وظیفه شهرداری و ریختن آن وظیفه دیگران است. 

 به رغم بروز خسارات فراوان
  در محصوالت کشاورزی کشاورزان

 هنوز  به بیمه اعتماد ندارند

واکاوی گریز 
کشاورزان از بیمه

اقلیم، گرمای  تغییر  سرمازدگی،  سیل،  خشکسالی، 
زمستانی و سرمای بهاری و... همه مواردی است که 
محصوالت و زمین کشاورزان را در نقاط مختلف دنیا 
تهدید می کند. تجربه کشاورزان در ایران هم از این 

قاعده مستثنی نیست.

 کیفیت هوای 19 ایستگاه شهر تهران
 در وضعیت قرمز قرار گرفت

 آذر با آلودگی
 هوا رسید

آلودگی هوای کالنشهرها بعد از بحران آب دومین 
اخیر  روزهای  در  ایران  ابر چالش محیط زیستی 
رود  زاینده  در  اصفهانی ها  روزهایی که  در  است. 
بست نشینی می کنند و به دنبال جاری شدن آب 
زمین های  در  آب  سهم  و  رود  زاینده  در 
ایران  شهرهای  از  بسیاری  آسمان  کشاورزی اند، 

آلوده است. 

سازمان غذا و دارو از واردات برخی 
اقالم دارویی با ارز نیمایی خبر داد

 حذف   بی سر و صدای
 ارز   ترجیحی؟

انتشار تصویری در شبکه های اجتماعی گمانه زنی ها 
درباره واردات دارو با ارز نیمایی را تایید کرد. 51 قلم 
دارو و اقالم مصرفی مرتبط با آن زین پس به جای 
دالر 42۰۰ تومانی، در شرایطی قرار است با دالر 23 
درباره  نگرانی ها  هنوز  که  شوند  وارد  تومانی  هزار 
افزایش قیمت دارو در نتیجه این اقدام پابرجاست. 

دولت خود معترف به گرانی سرسام آور است. تجمع علیه انتقال بین حوضه ای آ ب
معترضان شهرکردی می گویند با احداث  تونل کوهرنگ 3، گالب 2 و بهشت آباد، مرگ خاموش چهارمحال و بختیاری رقم می خورد

پس از تجمع اصفهانی ها، مردم استان چهارمحال و بختیاری هم دو روزی پیاپی به خیابان آمدند

| کارشناس ارشد مهندسی شیمی خاک |

| سیده خمساء اسبقیان |

 توافق اقلیمی
با اکراه و چانه زنی  

کنفرانس  درباره  صداها  و  سر  که  حاال 
خوابیده   COP2۶ اقلیم،  تغییر  جهانی 
است بهتر می توان درباره این کنفرانس و 
نقاط  ضعف و قوت آن سخن گفت. این 
کنفرانس منعکس کننده منافع، تضادها و 
وضعیت اراده سیاسی در جهان امروز است. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
در پایان کنفرانس گفته است: این یک گام 
و  آب  نیست.پیمان  اما کافی  است،  مهم 
2۰۰ کشور  تقریبا  توسط  هوای گالسکو که 
پس از دو هفته مذاکرات فشرده به تصویب 
رسید، چشم انداز جهانی تغییرات اقلیمی را 
به طور اساسی تغییر نداد؛ اما با این حال، 
پیشرفت های مهمی را به دنبال داشت و با 
استناد به یافته های اخیر IPCC ) هیئت 
بین دولتی تغییر اقلیم( وضعیت اضطراری 

آب و هوای جهانی را گوشزد کرد. 
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3ادامه در صفحۀ

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضوع مناقصه: عملیات استخراج روباز معدن آبتیل جنوبی 
به میزان 18000 تن به مدت یک سال کامل شمسی. 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/09/11
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی شرکت معادن 
زغالسنگ کرمان - امور قراردادها.)تلفن : 3211۷۷26- 034( 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 2.580.000.000 

ریال 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 1400/09/22

مورخ  وفنی  کیفی  ارزیابی  ها:  پاکت  گشایش  تاریخ 
1400/09/23 و گشایش پاكات الف و ج مورخ 1400/09/24

حساب  به  ریال   300.000 مبلغ  واریز  اسناد:  خرید  مبلغ 
3148210۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

 IR68013010000000003148210۷ شماره شبا 
در دسترس   Www.coal.kr.ir  ضمنا این آگهی در سایت

می باشد.
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

وم
ت د
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید . 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir انجام می گردد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز دوشنبه مورخ :14۰۰/۰9/۰1 و حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 14۰۰/۰9/۰۶ خواهد بود . 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 14۰۰/۰9/1۶ خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت ها :راس ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰9/17 خواهد بود.

*ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 14۰۰/۰9/1۶ الزامی 
می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس:کرمانـ  بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، کدپستی 7۶18815۶7۶

روابط عمومی برق جنوب استان کرمانتلفن تماس : 5ـ 3211۰4۰3 داخلی 1۰۶2

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده از انرژی برق راه به فرزندان خود بیاموزیم.

کد فراخوان در سامانه مبلغ تضمینموضوع شماره مناقصه ردیف
854.2۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1574۰۰۰127توسعه و احداث ـ اصالح و بهینه سازی روستایی در شهرستان جیرفت )1(82ـ11ـ114۰۰

737.75۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1574۰۰۰128توسعه و احداث ـ اصالح و بهینه سازی روستایی در شهرستان جیرفت )2(117ـ 11 ـ 214۰۰

75۶.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1574۰۰۰129توسعه و احداث ـ اصالح و بهینه سازی روستایی در شهرستان ریگان )1(8۶ ـ11ـ 314۰۰

۶4۰.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1574۰۰۰13۰توسعه و احداث ـ اصالح و بهینه سازی روستایی در شهرستان ریگان )2(87 ـ11 ـ 414۰۰
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قرارداد ساخت مجتمع 
فروآلیاژهای چادرملو منعقد شد

این  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
مجتمع شامل یک واحد 15 هزارتنی 
فروسیلیس، یک واحد 2۰ هزارتنی 
فرو منگز و یک واحد 3۰ هزار تنی 

سیلکو منگنز می باشد که در استان یزد 
احداث می گردد.

گفتنی است تمامی مراحل مهندسی 
پایه ، مهندسی تفصیلی و  ساخت 

تجهیزات توسط این کنسرسیوم 
کثر ظرف  3۰ ماه اجرا  داخلی و حدا
خواهد شد و بالغ بر 45 میلیون یورو 
سرمایه گذرای پیش بینی شده است .

درپی اخذ مجوز ساخت و 
تخصیص مکان احداث مجتمع 
فروآلیاژهای چادرملو در 
استان یزد، قرادادساخت این 
مجتمع مابین شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو بعنوان 
کارفرما و کنسرسیومی 
متشکل از شرکتهای کیسون، 
کاهنربا و پارس فرارون  
بعنوان پیمانکار منعقد شد. 

 رودخانه کارون به گل نشسته، دریاچه سد به پایین ترین حد رسیده و هر چه به زیر آب رفته بود، بیرون آمده است 
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همان روز که اسحاق جهانگیری به عنوان 
معاون اول رئیس جمهوری مقابل دوربین 
صدا و سیما ایستاد و از تک نرخی شدن 
دالر و بازگشت ارز ترجیحی به اقتصاد ایران 
خبر داد، کم نبودند کارشناسان و ناظرانی که 
نسبت به خطرات این اقدام هشدار دادند. 
دولت وقت اما از جنگ اقتصادی می گفت 
و الزامات ورود به آن.  ارز 42۰۰ تومانی در 
اقتصاد ایران جا خوش کرده ولی نه خبری 
از کنترل قیمت هاست و نه مقابله با مفاسد 
چند نرخی شدن دالر. امروز ارز در ایران سه 
تومانی  ارز 42۰۰  یکی  دارد.  متفاوت  نرخ 
است که برخی وارد کنندگان دریافت کردند 
و مفاسد بسیاری هم به همراه داشت. یکی 
ارز نیمایی است که قیمتی نزدیک به بازار 
است.  آزاد  بازار  در  ارز  دیگری  و  دارد  آزاد 
همین سه نرخی شدن خود عاملی است 
برای ایجاد مفسده های مختلف. قوه قضائیه 
جمهوری اسالمی پیشتر اعالم کرده بود که 
تعداد قابل توجهی از وارد کنندگان ارز 42۰۰ 
تومانی گرفته اند ولی کاالیی وارد نکرده اند 
و آن را در بازار آزاد فروخته اند و از این طریق 
سودهای کالن به جیب زده اند. برخی دیگر 
نیز کاال وارد کردند ولی با قیمت ارز آزاد به 
فروش رساندند. همه این عوامل باعث شده 
بود تا مجلس یازدهم عزم حذف این ارز از 
بودجه 14۰۰ کند. دولت وقت با هماهنگی 
رهبری مقابل این تصمیم ایستاد تا اینکه 
نوبت به دولت سید ابراهیم رئیسی رسید. 
دولت سیزدهم دو هفته پیش با الیحه ای 
دو فوریتی خواستار حذف ارز 42۰۰ تومانی 
شد ولی اینبار مجلس بود که مقابل مطالبه 
پاستور ایستاد. مجلس با دو فوریت الیحه 
مخالفت کرد تا عمال تعیین تکلیف موضوع 
به زمان بررسی بودجه 14۰1 موکول شود. 
توجیه نمایندگان، افزایش تورم و تشدید 
گرانی در بازار بود. دولت اما بر تصمیم خود 
اصرار داشت، آنقدر که اخیرا در اقدامی بی 
به  تومانی   42۰۰ ارز  اختصاص  سروصدا 
برخی اقالم مصرفی را منع کرد. یکی از این 

اقالم داروست. سازمان غذا و دارو حاال 52 
قلم کاالی مورد نیاز خود را قرار است با ارز 
23 هزار تومانی وارد کند و این می تواند 
نوید بخش گرانی بیشتر در این عرصه باشد.

حذف بی سروصدا
تیرماه بود که اعالم شد امسال فقط 5 
قلم کاال ارز 42۰۰ تومانی دریافت می کنند؛ 
»کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا و روغن 
خام«. همچنین دولت برخی اقالم دارویی 
می کرد.  وارد  تومانی   42۰2 ارز  با  نیز  را 
دولت  در  داده شده  اختصاص  ارز  میزان 
با دولت دوازدهم  اما در قیاس  سیزدهم 
به مراتب کمتر بود. براساس آمار اعالمی، 
امسال حدود 9 میلیارد دالر برای واردات 
ارز 42۰۰ تومانی  با نرخ  کاالهای اساسی 
اختصاص داده شد که ۶.4 میلیارد دالر آن 
مربوط به واردات کاالهای اساسی و 2.5 
میلیارد دالر برای واردات دارو بود. این در 
حالی است که سال گذشته رقم تخصیص 
ارز دولتی 11 میلیارد دالر و سال قبل تر از 
محدودیت های  بود.  دالر  میلیارد   14 آن 
قطع  و  مالی  منابع  دولت، کاهش  ارزی 
نفت  جهانی  بازارهای  به  ایران  دسترسی 
این  عوامل  از جمله  تحریم ها  واسطه  به 
تا  اقدامی که  بود.  ارز  تخصیص  کاهش 
قیمت ها  افزایش  بر  تاثیرش  حدودی 
دیده شد. مرداد ماه اما گمرک ایران اعالم 
 42۰۰ ارز  جای  به  قلم کاال   33 کرد که 
تومانی با ارز نیمایی وارد می شوند. حذف 
داروهای  سرفصل  زمان  آن  ترجیحی  ارز 
ِضد  مخفف   NSAID به  موسوم  مسکن 
می شد.  شامل  را  غیر استروئیدی  التهاب 
دیروز سرفصل جدیدی به این داروها اعالم 
شد. اینبار 51 قلم دارو و مواد مرتبط با حوزه 
بهداشت و درمان از لیست دریافت ارز 42۰۰ 

تومانی حذف شدند.
صورت گرفته که  شرایطی  در  اقدام  این 
کمیسیون  عضو  طغیانی،  مهدی  پیشتر 
از  غیر  »به  بود:  مجلس گفته  اقتصادی 
است  قرار  تومانی  ارز 42۰۰  و گندم،  دارو 

از پنج قلم کاال حذف شود. بنابراین نظر 
 42۰۰ ارز  تخصیص  ادامه  بر  مجلسی ها 
است.« مجلس  دارو   واردات  به  تومانی 
نگران شوک قیمتی در بازار داروست. دولت 
اما هیچ توضیحی درباره این روند نداده 
است. برخی نمایندگان مجلس اما حذف 
ارز 42۰۰ تومانی را بی نیاز از تصویب مجلس 
می دانند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون 
برای  »دولت  بود:  بودجه گفته  و  برنامه 
حذف ارز 42۰۰ تومانی نیاز به الیحه و اجازه 
گرفتن از مجلس ندارد. برخالف حذف ارز 
42۰۰ تومانی باالبردن ارز 8 میلیارد دالر تا 
سقف 12 میلیارد دالر نیاز به اجازه مجلس 
دارد.« به نظر می رسد دولت به پیروی از 
این دیدگاه پرداخته است. غروب یکشنبه، 
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری 
گفته بود: »ارز ترجیحی را به حال کشور 
مفید نمی دانم. بخش عمده مجوزی که 
مجلس برای سال 14۰۰ روی ارز ترجیحی 
اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید 
شروع به کار کرد این بودجه ها مصرف شده 
بود.« مخبر فرمانده تیم اقتصادی دولت 
است. تاکید او بر حذف ارز 42۰۰ تومانی 
آن هم پس از مخالفت مجلس و موکول 
شدن ماجرا به زمان بررسی بودجه 14۰1 
از یک سو و حذف حدود 8۰ قلم دارو از 
لیست دریافت ارز 42۰۰ تومانی از سوی 
بی  بر حذف  باشد  نشانی  می تواند  دیگر 

سروصدای ارز ترجیحی از برخی کاالها.

مصونیت نهاده های دامی
از  دارویی  اقالم  حذف  روند  اگرچه 
لیست دریافت کنندگان ارز 42۰۰ تومانی در 
مرداد ماه شروع شد و حاال تشدید شده 
نهاده های  در حوزه  نظر می رسد  به  ولی 
دامی و کاالهای اساسی دولت اندکی دست 
به عصاتر حرکت می کند. دیروز وزارت جهاد 
کشاورزی اخبار مرتبط با توقف تخصیص 
ارز ترجیحی به نهاده های دامی را تکذیب 
بازرگانی  خدمات  دفتر  سرپرست  کرد. 
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: »ارز 4٢٠٠ 

نشده  اقالم حذف  این  واردات  از  تومانی 
و ما دیروز نیز برای واردات آنها ارز 4٢٠٠ 
تومانی تخصیص دادیم، امروز نیز همین 
روند بوده و تا آخر سال جاری نیز همین 
طور خواهد بود بنابراین تا پایان سال ١4٠٠ 
ارز 4٢٠٠ تومانی از واردات دانه های روغنی 
و نهاده های دامی حذف نمی شود. از اول 
امسال تا پایان آبان ماه ١١ میلیون و ١5٠ 
هزار تن نهاده دامی در کشور توزیع شده 
است که بیش از ۶ میلیون تن آن ذرت 
و مابقی کنجاله سویا و جو بوده است.« 
پرداخت  تداوم  درباره  این مسئول  تاکید 
تا پایان سال، گمانه زنی ها مبنی بر حذف 
قطعی ارز 42۰۰ تومانی در بودجه 14۰1 را 
تایید می کند. این در حالیست که نه دولت 
و نه مجلس راهکاری برای گرانی کاالها و 
نیافته اند. رئیسی که در  کنترل قیمت ها 
انتخاباتی تاکید کرده بود  دوران تبلیغات 
»نمی توان بازار را با دستور اداره کرد«، در 
دوران ریاست جمهوری اش لیست قیمت 
2۰ قلم کاالی مصرفی را اعالم کرد اما بازار 
به آن اعتنا نکرد. این اقالم در بازار با قیمتی 
به مراتب باالتر از قیمت اعالمی دولت به 
فروش می رسد. رئیس جمهوری هم از قرار 
معلوم بر این ضعف واقف است. او دیروز 
و در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر 
اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ 
کاالهای اساسی، تداوم اجرای تصمیمات 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد 

تنظیم بازار را ضروری خواند.

وعده بی سرانجام
آنچه تا امروز بی سرانجام مانده، وعده 
است.  تومانی  هزار   11۰ یارانه  پرداخت 
اقتصاددانان حاضر در نشست سید ابراهیم 
پرداخت  برای  دولت  وعده  از  رئیسی 
یارانه 11۰ هزار تومانی به دهک های پایین 
تومانی   42۰۰ ارز  حذف  ازای  در  درآمدی 
این  هم  مجلس  نمایندگان  بودند.  گفته 
وعده را تایید کرده بودند. روند حذف بی 
و  آغاز شده  تومانی  ارز 42۰۰  سروصدای 
هستند  آن  قربانیان  اولین  دارویی  اقالم 
ولی هنوز تکلیف پرداخت یارانه مشخص 
به 3 دهک  بود  ابتدا گفته شده  نیست. 
پایین درآمدی این مبلغ پرداخت می شود 
ولی به نظر می رسد حداقل دهک چهارم 
نیز شامل این موضوع شود. اینکه دولت 
چطور قرار است مبلغ الزم برای پرداخت 
یارانه 11۰ هزار تومانی به 34 میلیون ایرانی، 
تامین کند،  را  درآمدی،  پایین  دهک   4
مشخص نیست. دولت همین حاال هم به 
اذعان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، 
با کسری بودجه 5۰۰ هزار میلیارد تومانی 
مواجه است. یکی از راهکارهای این مساله 
می تواند افزایش قیمت دالر برای جبران 
کسری بودجه دولت باشد. کارشناسان هم 
پالس های این مساله را دریافت کرده اند. 
وحید مسعودی، کارشناس بازارهای مالی 
وعده دالر 32 هزار تومانی در تابستان 14۰1 
و دالر 42 هزار تومانی در دراز مدت را داده 
است. شنیده ها اما حاکی از آن است که 
دالر در بودجه 14۰1 حدود 23 هزار تومان 
پیش بینی شده است. باید دید در نهایت 
میان  دولت  داد.  خواهد  رخ  اتفاقی  چه 
ارز 42۰۰  قرار معلوم حذف  از  بدتر،  و  بد 
تومانی  هزار  یارانه 11۰  پرداخت  و  تومانی 
در شرایط  هم  آن  ایرانی  میلیون  به 34 
رکود تورمی و کسری بودجه قابل توجه را 
»بد« تشخیص داده و مشغول حرکت آرام 
و بی صدا به سمت آن است. اقدامی که 
فقط می توان امیدوار بود موجبات افزایش 
بیش از پیش قیمت ها و سقوط آزاد همین 
اندک های باقی مانده در سفره خانوارهای 
ایرانی را فراهم نیاورد. موضوعی که جامعه 
شناسان از آن به عنوان جرقه ای بر آتش 
خشم مردم یاد می کنند و هشدار تکرار آبان 

98 را می دهند.

سازمان غذا و دارو از واردات برخی اقالم دارویی با ارز نیمایی خبر داد

حذف بی سروصدای ارز ترجیحی؟

کولیوند، رئیس جمعیت 
هالل احمر شد

بنا بر پیشنهاد شورای عالی هالل احمر و با حکم 
رئیس جمهوری، پیرحسین کولیوند به عنوان 
رئیس جمعیت هالل احمر منصوب شد. متن 
حکم رئیس جمهوری به شرح زیر است: »در 
اجرای بند )5( قسمت )ب( ماده )1۰( قانون 
اصالح موادی از اساسنامه جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران مصوب 24/ ۰2/ 1382 
با عنایت به کسب  مجلس شورای اسالمی و 
عالی  شورای  محترم  اعضای  اکثریت  رأی 
در جلسه مورخ 1۰ /۰8/ 14۰۰، به موجب این 
حکم برای مدت چهار سال به عنوان »رئیس 
ایران«  اسالمی  جمهوری  هالل احمر  جمعیت 
تشریک  با  دارد  انتظار  می شوید.  منصوب 
مساعی کلیه دستگاه های ذیربط و اهتمام به 
»مردم  انقالبی«،  روحیه   « »عدالت محوری«، 
داری«، »پاکدستی و فساد ستیزی« و »قانون 
سازمان های  همکاری  و  مشارکت  با  مداری« 
مردم نهاد و تعامل موثر با سازمان صلیب سرخ 
بهداشتی  و  امدادی  خدمات  ارائه  در  جهانی 
درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی 
آالم  نیازمند و آسیب دیده، تسکین  اقشار  به 
میان  پایدار  و دوستی  تعمیق صلح  و  بشری 
ملت ها مجدانه کوشا باشید. توفیقات روزافزون 
آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، 
بهینه سازی خدمات انسان دوستانه با مشارکت 
آرمان های  نوع دوست، تحقق  گسترده مردم 
نظام اسالمی و به ویژه بیانیه گام دوم انقالب 
از درگاه خداوند متعال مسالت می کنم.« اسالمی 

رئیس جمهوری 
در جمع بسیجیان نهاد ریاست جمهوری

تحریم، ایران را متوقف 
نمی کند

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دیروز در دیدار با 
بسیجیان نهاد ریاست جمهوری و سازمان های تابعه 
همچون سازمان برنامه و بودجه با گرامیداشت هفته 
بسیج، با بیان اینکه مسئولیت پذیر بودن و خطرپذیری 
از ویژگی ها و شاخصه های اصلی بسیجیان است، گفت: 
»اگر در نهاد ریاست جمهوری کارکنان مسئولیت پذیر 
بوده و به مردم و ارباب رجوع پاسخگویی شایسته و 
مناسب داشته باشند، بدون تردید بقیه سازمان ها نیز از 
این نهاد الگو خواهند گرفت.«  رئیس جمهوری اصالح 
نظام اداری و تالش برای تقویت کارآمدی در سازمان ها 
در  »کارآمدی  و گفت:  دانست  ضروری  را  ادارات  و 
سیستم اداری به این است که کارکنان نسبت به وظیفه 
خود شناخت کامل داشته و با احساس مسئولیت و 
ارباب رجوع  و  رفع مشکالت مردم  به  نسبت  محبت 
عمل کنند.« رئیس دولت سیزدهم در ادامه با تاکید 
نهاد  در  انسان  مسئولیت پذیری  روحیه  اهمیت  بر 
خانواده و جامعه، خاطرنشان کرد: »در فرهنگ دینی، 
همه مسئول هستند و باید نسبت به موضوعات اطراف 
خود احساس مسئولیت کنند و همه وظیفه داریم برای 
ترویج عدالت، صفا و صمیمیت، امانت داری، گسترش 

خوبی ها و نهی از منکر در جامعه تالش کنیم.«
روحیه  از  »برخورداری  شد:  متذکر  ادامه  در  رئیس 
نسبت  انسان  تا  نمی دهد  اجازه  مسئولیت پذیری 
باشد.«   بی تفاوت  مردم  مشکالت  و  خود  اطراف  به 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در جامعه قرآنی، صبر 
برابر  در  ایستادگی  و  مصائب  و  نامالیمات  مقابل  در 
دشمنی ها از اصول اساسی است، خاطرنشان کرد: »در 
جامعه دینی صالح بودن به تنهایی کافی نیست، بلکه 
به کارهای  نیز  را  دیگران  و  باشد  مصلح  باید  انسان 
خوب دعوت و از منکرات نهی کند و باید فرد بسیجی 
در اداره و سازمان خود، روحیه بسیجی و جهادی را در 
بین همکارانش نیز گسترش دهد.« رئیسی با انتقاد از 
نارسایی ها و مشکالت موجود در سیستم اداری کشور، 
گفت: »یقینا اگر نظام اداری کشور از روحیه بسیجی 
برخوردار باشد، شاهد بسیاری از مشکالت و ناکارآمدی 
موجود نخواهیم بود لذا برای کارآمدی نظام اداری، الزم 

است این روحیه را ترویج و گسترش دهیم.«
او، برپا داشتن نماز، ارتباط صمیمی با مردم، تالش 
از زشتی ها در جامعه  نهی  و  برای گسترش خوبی ها 
اصول  از  را  مسئولیت پذیری  و  عدالت  برپایی  و 
محوری تشکیل جامعه صالح و قرآنی دانست و اظهار 
صداقت،  پاکی،  جامعه  در  کنیم  تالش  »باید  کرد: 
پیدا  عدالت گسترش  و  معنویت  اخالق،  امانت داری، 
کند و الزمه تحقق آن توجه به این اصول محوری از 
درون نهاد خانواده تا جامعه است.«  رئیس جمهوری 
در ادامه وظیفه شناسی و عمل به وظیفه را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: »همه باید وظیفه خود را به درستی 
شناخته و به بهترین نحو ممکن آن را انجام دهند و 
در اصول فکری حضرت علی)ع( اگر کسی در سنگر 
این  فوت کند  خود  وظیفه   به  عمل  و  وظیفه شناسی 
فرد از درجه شهادت برخوردار است.« رئیسی با تاکید 
بر اینکه با روحیه بسیجی می توان مشکالت کشور را 
برطرف کرد، گفت: »تفاوت و وجه امتیاز نظام اداری 
روحیه  از  برخورداری  کشورها  سایر  با  اسالمی  ایران 

است.« بسیجی 
متوقف  را  کشور  هرگز  تحریم  اینکه  بر  تاکید  با  او 
نمی کند، بیان کرد: »هر روز که از عمر دولت می گذرد 
به پیشرفت کشور امیدوارتر می شوم و یقین دارم که 
گشایش های جدی در مسائل مختلف ایجاد خواهد 
شد و امروز دشمنان به خوبی متوجه شدند که ایران 
در موضع اقتدار ایستاده است و این اقتدار را از خون 
شهیدان خود داریم و اجازه نمی دهیم آثار خون شهدا از 
بین برود«.  رئیس جمهوری همچنین خاطرنشان کرد: 
»باید با روحیه بسیجی و همت و کار مضاعف در مسیر 
رفع مشکالت و ایجاد گشایش حرکت کنیم و بی تردید 
اگر درست حرکت کنیم، یاری خداوند نیز برای جبهه 
حق حتمی خواهد بود. با پیشرفت در ابعاد مختلف، 

روزهای روشنی برای کشور انتظار می کشیم.«

تزریق 100 میلیون 
ُدز واکسن در 3 ماه

صد  حدود  تزریق  از  دولت  جدید  سخنگوی 
ُدز واکسن در سه ماه خبر داد. علی  میلیون 
بهادری جهرمی در اولین توئیت خود در قامت 
سخنگوی دولت سیزدهم نوشت: »تزریق حدود 
صد میلیون ُدز واکسن در سه ماه با کار جهادی و 
مجاهدت دولت مردم محقق شد.« او همچنین 
خانواده های  به  زندگی  بازگشت  »در  نوشت: 
ایرانی، یاد شهدای سالمت گرامی باد.« دیروز 
نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار 
جان باختگان کرونا در 24 ساعت منتهی به یکم 
آذرماه را اعالم کرد. براساس این آمار، ایران پس 
از 7 ماه و 2۰ روز باالخره آمار جان باختگان دو 
رقمی را تجربه کرد. براساس این آمار، 97 نفر 

جان خود را بر اثر کرونا از دست داده اند.

انتقاد رئیس مجلس
از بی ثباتی وزارت 
آموزش وپرورش

مجلس  دوره  یازدهمین  رئیس 
وزارت  در  ثباتی  بی  از  اسالمی  شورای 
محمدباقر  کرد.  انتقاد  آموزش وپرورش 
قالیباف، دیروز در هفتمین اجالسیه کنگره 
اظهار  دانش آموزی  بسیج  همفکری  ملی 
وزارت  تحول،  سند  وجود  علی رغم   « کرد: 
آموزش وپرورش تاکنون بی ثبات ترین وزیر 
را داشته و 2۰ سال است مدیریت باثباتی در 
این وزارتخانه نداشته ایم پس چه انتظاری 
از این حوزه داریم وقتی حکمرانی و تعلیم و 
تربیت ایراد دارد.« به گزارش »خانه ملت«، 
از  دیگری  بخش  در  مقننه  قوه  رئیس 
اظهاراتش همچنین با بیان اینکه »خواسته 
و ناخواسته با روند فعلی طی 2 دهه گذشته 
به آموزش وپرورش ضربه زده ایم که باید آن 
را جبران کنیم«، خطاب به دانش آموزان این 
تردید  انقالب  دوم  گام  »در  نشست گفت: 
نکنید و بدانید من و امثال من پیشقراوالن 
آن  به  لذا  هستید  شما  بلکه  نیستیم  آن 

باشید.« داشته  باور  و  ایمان 

امیدواری آژانس انرژی اتمی 
از سرگیری نظارت ها 
بر فعالیت اتمی ایران

در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
آستانه سفر خود به تهران، ابراز امیدواری کرد 
که آژانس بتواند آنچه را که او "فعالیت های 
از  خواند،  ایران"  در  ضروری  راستی آزمایی 
سر بگیرد. به گزارش ایسنا، رافائل گروسی، 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
خود  کاربری  حساب  در  پیامی  انتشار  با 
دیروز  است  قرار  که  کرد  اعالم  توئیتر  در 
)دوشنبه( وارد تهران شود. او در پیام خود 
با  تا  تهران سفر می کنم  به  نوشت: »امروز 
مقامات ایرانی دیدار کنم و به سؤاالت مهم 
در ایران بپردازم. امیدوارم بتوانم یک کانال 
گفت وگوی  از  مشارکت  مبنای  بر  و  موثر 
بتواند  اتمی  آژانس  تا  ایجاد کنم  مستقیم 
را  خود  ضروری  راستی آزمایی  فعالیت های 
این  از  پیش  بگیرد.«  سر  از  این کشور  در 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز از 
سفر امروز رافائل گروسی به ایران به منظور 

بود. داده  مقامات کشورمان خبر  با  دیدار 

سازمان غذا و دارو دیروز 
لیستی شامل 51 قلم دارو و 
اقالم مرتبط با حوزه بهداشت 
و درمان را اعالم کرد که زین 
پس با ارز نیمایی به جای ارز 
ترجیحی وارد کشور می شوند. 
مرداد ماه هم اعالم شده بود 
که 3۰ قلم دارو با ارز نیمایی 
وارد می شوند. وزارت جهاد هم 
اعالم کرده که روند پرداخت ارز 
42۰۰ تومانی فقط تا پایان سال 
پابرجا خواهد بود.

سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران: آنچه 
که در وین انجام می شود. 
تمرکز بر رفع تحریم هایی 
است که به صورت یکجانبه، 
فراسرزمینی، ظالمانه و غیر 
قانونی بر علیه ایران اعمال شده 
است

انتشار تصویری در شبکه های اجتماعی گمانه زنی ها درباره واردات دارو با ارز نیمایی را تایید کرد. 51 قلم دارو و اقالم 
مصرفی مرتبط با آن زین پس به جای دالر 4200 تومانی، در شرایطی قرار است با دالر 23 هزار تومانی وارد شوند که هنوز 
نگرانی ها درباره افزایش قیمت دارو در نتیجه این اقدام پابرجاست. دولت خود معترف به گرانی سرسام آور است اما از قرار 
معلوم بر حذف ارز 4200 تومانی آن هم با وجود مخالفت نمایندگان مجلس یازدهم در شرایطی اصرار دارد که چیزی تا 

تقدیم بودجه 1401 نمانده، بودجه ای که احتماال دیگر در آن خبری از ارز ترجیحی نخواهد بود.
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معاون سیاسی و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اهداف مذاکرات وین را تشریح کردند

نه توافق موقت، نه وقت کشی؛ فقط لغو تحریم
جمهوری  خارجه  امور  وزارت  اعالم  مطابق 
اسالمی، ۶ روز دیگر دور هفتم مذاکرات وین 
پس از وقفه ای در نوع خود طوالنی مجددا از 
سر گرفته می شود. با این تفاوت که اینبار در 
ایران خبری از تیم مذاکره کننده اعتدال گرا و 
اصالح طلب نیست. مخالفان برجام و توافق 
به  بازگشت  بر سر  است  قرار  حاال  هسته ای 
رفع  برای  مذاکره  کنند.  مذاکره  توافق  این 
و  برجام  به  آمریکا  بازگشت  ایران  تحریم. 
اجرای دوباره مفاد این توافق را قابل دستیابی 
نخست،  آمریکا  آنکه  بر  مشروط  می داند 
لغو کند و دوم، تضمین قانونی  را  تحریم ها 
دهد که دولت آینده این کشور همچون دونالد 
مجددا  آمریکا  سابق  رئیس جموری  ترامپ، 
سعید  نمی کند.  اقدام  برجام  از  خروج  به 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده، 
خود  دیروز  خبری  نشست  جریان  در  ایران 
اظهار کرد: » آنچه که در وین انجام می شود. 
تمرکز بر رفع تحریم هایی است که به صورت 
یکجانبه، فراسرزمینی، ظالمانه و غیر قانونی 

بر علیه ایران اعمال شده است.« او همچنین 
تاکید کرد: »دستور کار ما در مذاکرات وین 
روشن است، در مورد منطقه نیز دستور کار 
منطقه  مسائل  مورد  در  ما  است،  روشن  ما 
دو جانبه  به صورت  منطقه  کشورهای  با 
مستقیم و یا چند جانبه صحبت می کنیم و 
با  نیز  ظالمانه  تحریم های  رفع  خصوص  در 
طرف هایی صحبت می کنیم که یا مسبب این 
تحریم ها هستند یا در چارچوب های قانونی 
مسئولیتی در این زمینه دارند.« این اظهارات 
به شکل دیگری از سوی مذاکره کننده ارشد 
باقری کنی،  محمد  شد.  تکرار  وین  در  ایران 
معاون سیاسی حسین امیر عبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران در جریان گفت وگوی خود با 
شبکه الجزیره گفته است: » آمریکا چاره ای 
ندارد جز اینکه واقعیت جدید در قبال توافق 
هسته ای را بپذیرد. تا زمانی که طرف مقابل 
متعهد نشود هیچ دلیلی برای بازگشت ما از 
ما  ندارد.  وجود  مان  هسته ای  سیاست های 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  متن  با  مطابق 

)برجام( فعالیت های هسته ای خود را توسعه 
و ادامه می دهیم.« مذاکره کننده ارشد ایران 
در رایزنی های وین در بخش دیگری از این 
گفت وگو تاکید کرد که »مشکالت منطقه تنها 
توسط کشورهای  و  منطقه  میان کشورهای 
معاون  می گیرد.«  قرار  بحث  مورد  منطقه 
همچنین  ایران  امورخارجه  وزارت  سیاسی 
برجام  بندهای  با  مطابق  »ایران  متذکر شد: 
خواهد  ادامه  خود  هسته ای  فعالیت های  به 
در  نیز  امورخارجه  وزارت  سخنگوی  داد.« 
خبری اش  نشست  در  خود  اظهارات  جریان 
از  برخی  نظر می رسد که  به  تصریح کرد: » 
رسانه ای  مواضع  نوع  به  توجه  با  کشورها 
شان با نزدیک شدن به مذاکرات وین دچار 
اشتباهات محاسبه ای شدند و فکر می کنند 
که با ادعاهای رسانه ای می توانند جای مجرم 
و متهم را عوض کنند. بهتر است همه متمرکز 
شویم بر اینکه گفت وگوهای وین جدی باشد 
خوبی  به  مذاکرات  در  مقابل  طرف های  و 
تحریم های  رفع  بر  ما  تمرکز  که  می دانند 

ایران  یکجانبه و فراسرزمینی است که علیه 
تلویحا  همچنین  او  است.«  شده  اعمال 
احتمال توافق موقت میان ایران و آمریکا را 
رد کرد و گفت: »من در مورد اظهارات مبهم 
نمی گیرم.  موضعی  رسانه ای  زنی  گمانه  و 
شویم  متمرکز  آن  روی  بر  باید  که  آنچه 
گفت وگوهای ما در وین است. ایران با اراده 
جدی بر رفع تحریم های ظالمانه ای که بر ضد 
و  تیم کامل  یک  با  اعمال شده  ایران  ملت 
بر اساس همین هدف عازم وین می شود و 
جای  به  نیز  مقابل  طرف های  امیدواریم که 
این شبهه افکنی های رسانه ای و عملیات های 

می کنند  فکر  خودشان  زعم  به  که  روانی 
به  شدن  نزدیک  زمان  در  اقدامات  این  با 
مذاکرات وین شاید بتواند ماهی از آب های 
آلوده بگیرند به جای آن سعی کنند با اراده 
جدی و نیت خوب و در سایه توافق عملی و 
تحریم های  رفع  در خصوص  االطراف  جامع 
ظالمانه ای که بر ضد مردم ایران اعمال کردند 
در مذاکرات وین حضور پیدا کنند و اگر این 
اراده جدی را نداشته باشند و یا بخواهند این 
اراده جدی را با نیت های غیر سازنده همراه 
آن  با  متناسب  نیز  ایران  پاسخ  قطعا  کنند 

بود.« خواهد 



پیامک شما را دربـاره 
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 توافق اقلیمی

 با اکراه و چانه زنی  
تغییر  تاثیرات  داشتند که  اذعان  طرف ها 
سانتی گراد  درجه   1/5 افزایش  با  اقلیم 
بسیار  سانتی گراد  درجه   2 با  مقایسه  در 
برای  تصمیم گرفتند  و  بود،  خواهد  کمتر 
کنند.  تالش  سانتی گراد  درجه   1/5 حفظ 
این پیمان به طور قابل توجهی درخواست 
برای  مالی  تامین  و  بیشتر  اقدام  برای 
سازگاری را افزایش می دهد. این اتحادیه 
تا  می خواهد  یافته  توسعه  کشورهای  از 
آب  جمعی  بودجه   2۰25 سال  تا  حداقل 
در  کشورهای  در  سازگاری  برای  هوا  و 
حال توسعه را دو برابر کنند تا تعادل بین 
این  آن تضمین شود.  و کاهش  سازگاری 
چندجانبه،  توسعه  بانک های  از  سازمان 
خصوصی  بخش  و  مالی  موسسات  سایر 
ارائه  برای  را  مالی  بسیج  تا  می خواهد 
به  برای دستیابی  نیاز  مقیاس منابع مورد 

دهند. افزایش  اقلیمی  برنامه های 
پذیرش  از  قبل  کشمکش  ساعت ها 
دقیق  رسیدگی  مستلزم   COP2۶ تصمیم 
 2۰۰ به  نزدیک  منافع  و  دیدگاه ها  به 
محدود  روی  بر  بود. کشورهایی که  کشور 
درجه   1/5 به  زمین  دمای  افزایش  کردن 
در  کشورهای  داشتند،  تمرکز  سانتیگراد 
داشتند  قصد  که  بودند  توسعه ای  حال 
مالی آب  تامین  زمینه  در  را  تعهدات خود 
و هوا تضمین کنند و کشورهای آسیب پذیر 
خواستار پرداخت غرامت برای کسانی بودند 
و  نبوده اند  دور  اقلیم  تغییر  تاثیرات  از  که 
این چنین است که توافق در یک زمینه بر 
می گذارد،  تأثیر  دیگر  زمینه های  در  توافق 

است. ستد  و  داد  نوعی  شبیه  چرا که 
به  و هوای گالسکو  آب  پیمان  اما تصویب 
مورد  بسیار  بند  یک  نشد.  انجام  راحتی 
و  زغال سنگ  تدریجی  برای حذف  مناقشه 
پایان دادن به یارانه سوخت های فسیلی در 
آخرین لحظه با اصرار هند تغییر کرد. این 
مورد کاهش  در  جدید  فرمول  یک  پیمان، 
سایر  کرد.  ارائه  سنگ  زغال  از  استفاده 
بهترین  در  اما  پذیرفتند،  را  این  کشورها 
زبان جدید  اکراه، کشور سوئیس  با  حالت 
را »آسیب« خواند و گفت: این ما را به 1/5 
است  ممکن  حتی  نمی کند،  نزدیک  درجه 
همچنین  کند؛  دشوارتر  را  آن  به  رسیدن 
نمایندگان سایر کشورها اظهار کردند که این 
پذیرفت. خواهند  اکراه  بیشترین  با  را  تغییر 
از  بسیاری  که  نبود  موضوعی  تنها  این 
نماینده کشور  نکرد.  خوشحال  را  کشورها 
وجه  هیچ  به  پیمان  این  گفت:  چین 
بدترین  گفت:  نیوزلند  نیست.  کامل 
و  مشکالت  هنوز  ما  بولیوی گفت:  توافق. 
گفت:  گرانادا  داریم.  عمیقی  نگرانی های 
هند  می کند.  ناراحت  را  ما  میز  روی  متن 
احساس می کرد که این توافقنامه به طور 
توسعه  حال  در  کشورهای  از  ناعادالنه ای 
دهند که  انجام  را  اقداماتی  تا  می خواهد 
اما  کند.  تهدید  را  آن ها  توسعه  می تواند 
در  که  کردند  تأیید  کشورها  همه  تقریبا 
آن ها  ایده آل  از  دور  به  نتیجه  که  حالی 
هست؛ اما خروج بدون توافق بدتر خواهد 
کاملی  طیف   COP2۶ که  حالی  در  بود. 
رسیدگی  برای  ایده آل گرایانه  انتظارات  از 
اما  نکرد؛  ارائه  را  اقلیم  تغییر  مدیریت  به 
تعدادی از بلوک های ساختمانی را به عنوان 
اگر  کرد.  فراهم  آینده  اقدامات  پیش نیاز 
که گفت:  ملل  سازمان  دبیرکل  گفته  این 
قرار  مبنا  را  نمی شویم«  تسلیم  هرگز  »ما 
دهیم باید باور کنیم که COP27 از امروز 

می شود. آغاز 

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

آبگیری سد کارون3 در آبان ماه 83، حدود 
ایذه  شهرستان  دهدز  بخش  روستای   ۶4
یافته(  تغییر  دزپارت  شهرستان  به  )اکنون 
فرهادی  امامقلی  حاجی  برد.  آب  زیر  به  را 
»با  می گوید:  »باجول«  روستای  اهالی  از 
از  نفر   5۰۰ و  هزار  سه  حدود  سد  آبگیری 
اجباری  به کوچ  ناچار  دهستان  این  اهالی 
شدند. 45۰ خانوار در باجول زندگی می کردند 
که فقط 12 خانواده که زمین داشتند، ماندند 
خانه هایشان  دوباره  باالتر  متر   3۰۰ رفتند  و 
شهرهای  آواره  مابقی  ساختند.  دوباره  را 
خانه های  از  اصفهان شدند.«  یا  ایذه  اهواز، 
برجای  ویرانه ای  تقریبا  قدیمی  سنگ چین 
مانده. ساختمان هایی که به جز سنگ چین 
سال   17 کردند،  استفاده  هم  سیمان  از 
فرو  را  بنایشان  نتوانسته  هم  بودن  آب  زیر 
بریزد. فرهادی می گوید: »این روستا مدرسه 
داشت.  دبیرستان  و  راهنمایی  و  ابتدایی 
مسجد و بهداشت و مخابرات، آب لوله کشی 
و برق داشت و قرار بود مرکز بخش باالرود 
آب  زیر  را  چیز  همه  سد کارون3  اما  باشد 
سند  زمین هایمان که  برای  پولی  هیچ  برد. 
را هم خیلی  ندادند. خانه ها  را داشتیم  آنها 
ارزان، قیمت زدند، آنقدر کم که با این پول 
نه کسی می توانست زمین بخرد و نه خانه. 
هم  چون  بود  باارزش  ما  برای  خانه ها  این 
محل زندگی مان بود و هم محل کشاورزی و 
دامداری و اشتغال خودمان و خانواده مان. ما 
راضی به ترک خانه هایمان نبودیم و به اجبار 
رفتیم، چون آب به تدریج بیشتر شد و زیر 

آمد.« پایمان 
حلیمی  نانوایی،  بود،  پررونق  »باجول«  بازار 
فروش  و  خرید  برای  دیگر  مغازه  چند  و 
ظروف  مردم  که  داشت  کوره ای  اجناس. 
سفالی در آن درست می کردند. و سه آسیاب 
آرد  برای  اطراف هم  از روستاهای  که حتی 
را  اینها  می آمدند.  اینجا  به  کردن گندمشان 
فرهادی می گوید در حالی که میان ویرانه های 
»باجول« قدم می زند، نقشه روستا را تصویر 
می دهد  نشان  را  خاکی  زمینی  و  می کند 
بود.  که محل وقت گذرانی و فوتبال جوانان 
سد،  آبگیری  زمان  و   83 سال  در  فرهادی 
35 ساله بود، سه فرزند داشت و در سپاه 

کار می کرد اما بعدا راننده یکی از بارج هایی 
)نوعی شناور دریایی یا همان دوبه( شد که 
میان  در  محصور  روستاییان  جابجایی  کار 
می گوید:  او  می دهند.  انجام  را  دریاچه 
و  خانه  همه  که  شد  باعث  سد  »آبگیری 
زندگی و خاطراتمان و قبرستان اجدادی مان 
بود  آن  در  تاریخی  گور  2هزار  از  بیش  که 
در  پدربزرگ هایم  و  عموها  غرق شود. همه 
اینجا به خاک سپرده شدند. این قبرستان 
قبرستان  است.  آب  زیر  متر   7۰-8۰ هنوز 
دیگری هم داشتیم که جدیدتر بود و از زیر 
دریاچه سد  آب  وقتی که  آمده.  بیرون  آب 
باال آمد، خیلی از افراد که نمی خواستند قبر 
عزیزانشان زیر آب بماند، اموات خود را نبش 

بردند. به جای دیگری  و  قبر کردند 

گورسنگ های تاریخی شهپیر
زیادی  قرب  و  ارج  شهپیر«  »امامزاده 
مردم  از  بسیاری  و  دهدز  روستاییان  بین 
مناطق بختیاری دارد. 17 سال پیش وقتی 
آب سد کارون3 باال آمد، آرامگاه امام زاده را 
جابجا کردند و 8۰۰ متر آن سوتر ساختند و 
بود،  شده  خراب  سبزش که  مناره  جای  به 
اینجا  گذاشتند.  آن  روی  فلزی  زرد  مناره 
زیر  شهپیر  تاریخی  و گورهای  بلوط ها  هم 
دریاچه  آب  پیش که  ماه  یک  تا  بود  آب 
آب  فشار  شدند.  ظاهر  دوباره  و  آمد  پایین 
از جا  دریاچه سد، بعضی از سنگ قبرها را 
کنده و بعضی ها هنوز استوار از زیر گل و الی 
شورای  رئیس  کیانی،  هژیر  است.   نمایان 
زیست  محیط  فعال  و  دزپارت  شهرستان 
آنکه  از  پیش  شهپیر  »روستای  می گوید: 
آرامگاه امام زاده شود برای مردم منطقه مکان 
بود،  نیایشگاه  و  می رفت  شمار  به  مقدسی 
چندین شیرسنگی در اینجا بود که در زمان 
آبگیری سد هیچکدام را منتقل نکردند.این 
گورها ارزش تاریخی دارند و قدمت برخی به 
میراث  را  اینها  بازمی گردد.  پیش  4۰۰ سال 
نجات  برای  اما  مستندنگاری کرد  فرهنگی 
نه  و  سد  آبگیری  زمان  در  نه  بخشی شان 
حاال که از آب بیرون آمده اند، اقدامی صورت 
سد  آبگیری  زمان  در  او که  است.«  نگرفته 
کارشناس  به عنوان  باستان شناسی  گروه  با 
همکاری می کرد، می گوید: »11۰ اثر تاریخی 

گورسنگ  جاده،  کاروانسرا،  قلعه،  از  اعم 
سرزمین  گستره  در  که  شیرسنگ هایی  و 
بختیاری کم نظیر بود با آبگیری سد کارون3 
و  نکردند شیرسنگ ها  قبول  رفتند.  آب  زیر 
پل معلق »شالو« که ساخته برادران لینچ بود 
الاقل کتیبه  منتقل کنند. خواهش کردیم  را 
باارزش روستای »رکعت« را با تریلی جابجا 
کنند اما این را هم نپذیرفتند و غرق شد. 35 
غار تاریخی با ویژگی های خاص نیز کاوش 
شد که نشانه های زندگی انسان نخستین در 

آنها بود که همه آنها زیر آب رفت.«
باستان شناسی  گروه   11 فعالیت  به  کیانی 
اشاره  کارون3  سد  آبگیری  آستانه  در 
برای  از تالش هایشان  می کند که هیچکدام 
ننشت:  ثمر  به  تاریخی  آثار  نجات بخشی 
»گمانه زنی ها نشان می داد که حجم و تنوع 
از  سد  سازندگان  که  آنقدر  است.  زیاد  آثار 
با  ترسیدند  و  شدند  نگران  اخبارش  بازتاب 
بین المللی  نهادهای  باارزش،  آثار  کشف 
دخالت کنند و جلوی آبگیری سد را بگیرند. 
به همین دلیل مجوزهای کاوش را با تاخیر 
کاوش  برای  تیم  وقتی  یعنی  می دادند. 
مستقر می شدند، فردای همان روز آب آنجا 
برای  و فرصتی  را می گرفت و غرق می شد 

نبود.« جابجایی  یا  نجات 
کارشناسان بر این باورند که سد کارون3، با 
بزرگ ترین  جهان،  بتنی  سد  برترین  عنوان 
کوچ اجباری تاریخ سدسازی کشور را رقم زد. 
کیانی اما معتقد است: »این سد بزرگ ترین 
کوچ اجباری را نه فقط در سدسازی بلکه در 
میان طرح های توسعه ای در ایران به دنبال 
داشته. بین 11 هزار تا 13 هزار نفر با ساخت 
جمعیتی  چنین  که  شدند  آواره  سد  این 
توسعه ای کشور  طرح های  از  هیچ کدام  در 
تاکنون تحت تاثیر قرار نگرفته و این حجم 
از آثار تاریخی تخریب نشده است. در حالی 
فرهنگی  میراث  ارزیابی  نه  که سد کارون3 
محیط  و  اجتماعی  ارزیابی  نه  و  داشت 
شهرها  حاشیه نشیِن  روستاییان،  زیستی. 
شدند و سال هاست بدون کمترین امکانات 
زندگی می کنند به طوری که 2 شهرک اسکان 

آنها در دهدز حتی آب آشامیدنی ندارد.«
دریاچه سد کارون3 حدود 48 کیلومتر مربع 

 1۰۰ از  دارد. کیانی می گوید: »بیش  وسعت 
هزار درخت و انواع گونه های گیاهی در این 
هزار   5۰ از  بیش  شدند که  مدفون  دریاچه 
ارزش  بوده است.  بلوط  آن، درخت  از  اصله 
میلیارد   1.5 تا  یک  بلوط  هر  اکولوژیکی 
تومان برآورد شده که همین یک مورد نشان 
می دهد این سد توجیه اقتصادی ندارد. عالوه 
بر آن هزاران هکتار مرتع، باغ و شالیزار هم 
به زیر آب رفت. از طرف دیگر از دست رفتن 
اینها باعث فشار بیشتر به منابع طبیعی شده 
جنگل های  نابودی  و  شاخه ها  قطع  است. 
است که  دلیل  این  به  منطقه  این  در  بلوط 
در کشاورزی،  قبال  پایدار مردم که  معیشت 
با  داشتند،  اشتغال  گردشگری  دامداری، 

ساختن این سد از بین رفته است. «

داغ آسیب دیدگان سد تازه شد
»باجول«  روستای  رونق  از  اثری  دیگر 
ویال  سه  دو،  و  خانه  چند  جز  به  نیست، 
در  پولدارها  بعضی  خوشگذرانی  محل  که 
تعطیالت است. روستاهایی که از آب بیرون 
آمده، داغ آسیب دیدگان سد کارون3 را تازه 
را  عزیزی  بومی،  اهالی  از  کدام  هر  کرده. 
پشت دیوارهای بتنی این سد جا گذاشته اند.
به  را  مادرش  پیش  سال  چند  »سپیده« 
دلیل آنفوالنزا و نبود امکانات در »باجول« از 
دست داد. او حاال با 18 سال سن، مراقبت 
بر عهده دارد، چرا  را  برادرش  از 8 خواهر و 
که پدر دامدار است و گله را به کوه می برد. او 
می گوید: »درس خواندن را دوست دارم اما 
تا کالس پنجم بیشتر درس نخواندم، چون 
معلم ها به روستایمان نمی آیند.« سپیده هر 
روز چهارصد متر از کوه پایین می آید تا برای 
خانواده اش از دریاچه سد آب بردارد؛ هر روز 
بار االغش می کند و  را  لیتری  دبه 2۰  چهار 
از کوه باال می برد. آب سرد است و تا باالی 
زانوهایش را خیس کرده. هر آن ممکن است 
لغزنده سر بخورد و  پایش روی سنگ های 
یا امواج آب تعادلش را برهم بزند، همانطور 
یا  بردارند  بودند آب  را که رفته  که خیلی ها 

ماهیگیری و شنا کنند به کام دریاچه برد.

قربانیان دریاچه
جاده های ارتباطی بیش از 2۰ روستای 
سد  آبگیری  اول  روزهای  همان  از  دهدز 

کارون3 زیر آب سد رفت. برای تردد آنهایی 
که در محاصره آب ها بودند دو ایستگاه موقت 
»بارج« برپا کردند؛ یکی در مسیر باجول و 
دیگری در مسیر »شیوند« که طوالنی تر است 
بارج  تا  و حدود 1.5 ساعت طول می کشد 
به مقصد برسد. زمان کار بارج ها اما محدود 
کسی  اگر  و  عصر   5 تا  صبح   7 از  است؛ 
دردسرها  شود،  حادثه ای  یا  بیماری  دچار 
شیوند،  اهالی  از  کیانی  علی  است.  بیشتر 
را جابجا  اهالی  قایق  با  آبگیری سد  از  بعد 
می کرد و حاال چند سالی است راننده قایق 
اورژانس است. او می گوید: »خودم یکی از 
پیش  دچار شدم. ۶ سال  بودم که  کسانی 
به بیمارستان  باید فوری  را  پسر 19 ساله ام 
است،  طوالنی  مسیر  چون  اما  می رساندیم 
او را به ساحل رساندیم دیر  تا قایق آمد و 
و  شد  مغزی  مرگ  دچار  پسرم  بود.  شده 
سه عضو بدنش را اهدا کردیم. سال بعد از 
هم  باز  و  افتاد  درخت  از  همسایه  پسر  آن 
شده  دیر  دیگر  ببرد،  را  او  و  بیاید  قایق  تا 
بود و جانش را از دست داد. من شبانه روز 
سوختگی،  دچار  کسی  اگر  تا  هستم  آماده 
حادثه ای  یا  آپاندیس  افتادگی،  شکستگی، 
برسانم  ساحل  به  را  او  شود  دست  این  از 
قایق،  این  با  شیوند  تا  برگشت  و  رفت  اما 
یک ساعت طول می کشد، به همین دلیل تا 
حاال چند نفر بین راه تمام کرده اند. در شیوند 
هیچ امکانات درمانی نیست، فقط یک مرکز 
بهداشت است که حتی شربت سرماخوردگی 
روستای  قبرستان  و  زمین ها  ندارد.«  هم 
غرق  کارون3  سد  دریاچه  آب  در  شیوند 
شد. خانه ها هم در محاصره آب قرار گرفت. 
کیانی می گوید: »قرار بود پل و راه ارتباطی 
برای روستاها بسازند. سال ها گذشت تا پل 
سه بلوطک را ساختند اما جاده ها خاکی و 
به  نشده،  تمام  هنوز  تونل  و  است  ناهموار 
ترجیح  را  بارج  با  تردد  مردم  دلیل  همین 
در  »زندگی  می دهد:  ادامه  او  می دهند.« 
اینجا سخت است و دستمزدهایمان ناچیز، 
قبال شرایط بهتری داشتیم و اموراتمان بهتر 

می گذشت.«
تلخ ترین حادثه در سد کارون3 سقوط یک 
بارج در آب های دریاچه  از روی  مینی بوس 
باعث کشته شدن  بود که   92 سال  در  سد 
ایذه  اهالی  از  اسدی  صفی هللا  شد.  نفر   12
مادرش را در این حادثه از دست داده است. 
داد که  رخ  وقتی  اتفاق  »این  می گوید:  او 
برای  فامیل ها  از  تعدادی  همراه  به  مادرم 
شرکت در مراسم چهلم یکی از بستگان به 
محاصره  در  می رفتند که  غریبی ها  روستای 
دریاچه سد قرار دارد. خیلی پیگیری کردیم، 
در آخر هم نتیجه مورد نظرمان را از دادگاه 
عنوان مقصر  به  مینی بوس  راننده  نگرفتیم. 
از نظر  دو ماه به زندان رفت اما کسانی که 
نیرو  وزارت  مثل  بودند  اصلی  مقصران  ما 
محاکمه و مجازات نشدند. آنها باید قبل از 
را  روستایی  آبگیری سد کارون3 جاده های 
از  بعد  هنوز  حالی که  در  می کردند،  درست 
سال ها راه ها ساخته نشده است.« دهستان 
غریبی ها با ۶ روستا به باغ ها و شالیزارهای 
سرسبزش مشهور بود که همه در آب دریاچه 
»بیشترین  می گوید:  اسدی  شد.  غرق  سد 
به غریبی ها وارد شده که  خسارت این سد 
منبع درآمد و شغل روستاییان را از آنها گرفت 
و باعث شد خیلی از آنها مهاجرت کنند. به 
من که لیسانس دارم وعده کار و استخدام 
داده بودند، اما به سختی و با هزار التماس در 

به کار شدم.« اسکله منطقه مشغول 

عطش سدسازی
سد  پنج  از  سد  سومین  کارون3 
است.  کارون  رودخانه  روی  زنجیره ای 
پیامدهای  »ارزیابی  عنوان  با  پژوهشی 
سد  احداث  پروژه  فرهنگی  و  اجتماعی 
 ،93 سال  در  ایذه«  شهرستان  کارون3 
ویرانی  را  سد  این  ساخت  پیامد  مهم ترین 
نظام تولید سنتی و مهاجرت روستاییان به 
سوی شهرها عنوان می کند که این امر خود 
منجر به از دست دادن هویت، از بین رفتن 
افزایش  خویشاوندی،  روابط  و  همبستگی 
فردگرایی و انزوا، حاشیه نشینی و بزهکاری 
و در نهایت فقر و بیکاری شده است. تبعاتی 
که سدسازی ها عالوه بر اثرات منفی محیط 
اما  دولت سیزدهم  دارد.  همراه  به  زیستی، 
روی  بخصوص  سدسازی  برای  بلندی  خیز 
است.  برداشته  بزرگ  کارون  سرشاخه های 
سد خرسان، سد بختیاری و سد تنگه سرخ 
این  سرنوشت  از  نگرانی  جمله اند که  آن  از 
عطش  آیا  است.  کرده  بیشتر  را  رودخانه 

می نشیند؟ فرو  سدسازها 

رودخانه کارون به گل نشسته، دریاچه سد به پایین ترین حد رسیده و هر چه به زیر آب رفته بود، بیرون آمده است

نبش قبر کارون 3
رئیس شورای شهر دزپارت: میراث فرهنگی برای نجات بخشی آثار نه در زمان آبگیری سد و نه حاال که از آب بیرون آمده اند، کاری نکرده است

کیانی، از اهالی شیوند: رفت و برگشت تا شیوند با قایق، یک ساعت طول می کشد، به همین دلیل تا حاال بین راه چند بیمار مرده اند

زمین ها و قبرستان روستای 
شیوند در آب دریاچه سد 

کارون3 غرق شد. خانه ها هم 
در محاصره آب قرار گرفت. 
کیانی می گوید: قرار بود پل 
و راه ارتباطی برای روستاها 

بسازند. سال ها گذشت تا پل 
سه بلوطک را ساختند اما 

جاده ها خاکی و ناهموار است 
و تونل هنوز تمام نشده، به 

همین دلیل مردم تردد با بارج 
را ترجیح می دهند

گورهای غرق شده بعد از 1۷ سال از زیر آب بیرون آمده اند. بلوط های کهنسال و خانه های سنگ چین که زیر دریاچه سد کارون3 
زنده به گور شده بودند، حاال سربرآورده اند. شاخه پوسیده بلوط های چند صد ساله از آب بیرون زده، سیاه و بی برگ؛ ریشه هایشان اما 
هنوز در خاک است. روزگاری زیر سایه این بلوط ها جشن و عروسی برپا می کردند و دستمال های رنگی را با نوای شاد »ُتشمال« در 
هوا تکان می دادند. رودخانه کارون امسال به گل نشسته و دریاچه سد کارون3 به پایین ترین حد رسیده. با کاهش 40 درصدی آورد 
رودخانه کارون، مخزن 2.۷ میلیارد مترمکعبی سد کارون3 به طرز بی سابقه ای خالی شده و تنها 6درصد حجم مفید آب دارد که 
پنج متر پایین تر از تراز نرمال سد است. این اتفاق باعث شده روستاهای باجول، تنگه قاف، گویله، شهپیر، چم موال، ده کهنه، گردلیدان 
و پس قلعه در شمال شرق خوزستان، با گورسنگ های تاریخی و جنگل های بلوطشان که با آبگیری سد، زیر میلیاردها مترمکعب آب 

مدفون شده بودند، بیرون آمده اند.

فرهادی از اهالی باجول: »با 
آبگیری سد حدود سه هزار و 
5۰۰ نفر از اهالی این دهستان 

ناچار به کوچ اجباری شدند. 
45۰ خانوار در باجول زندگی 
می کردند که فقط 12 خانواده 

که زمین داشتند، ماندند و 
رفتند 3۰۰ متر باالتر دوباره 

خانه هایشان را دوباره ساختند. 
مابقی آواره شهرهای اهواز، ایذه 

یا اصفهان شدند
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| روزنامه نگار |

| نادره وائلی زاده |

احتمال گسترش طاعون نشخوارکنندگان در مازندران و گلستان
اداره حیات وحش محیط زیست  رئیس 
مشاهده  به  توجه  با  که  گفت  مازندران 
کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  تلفات 
خراسان شمالی  استان  در  حیات وحش 
مناطق  در  بیماری  این  شیوع  احتمال   ،
استان  و  مازندران  شرقی  و  مرکزی 

دارد. وجود  هم  گلستان 
در  داد  هشدار  ربیعی  کوروس 
طاعون  بیماری  نشدن  کنترل  صورت 
اینکه  احتمال  کوچک،  نشخوارکنندگان 

با  همزمان  و  بهار  فصل  در  ویروس  این 
اهلی  دام های  بین  در  دام  چرای  فصل 
نیست. انتظار  از  دور  یابد  گسترش  نیز 
گزارشی  تاکنون  که  این  اعالم  با  او 
حیات  در  بیماری  این  شیوع  بر  مبنی 
مازندران  و شرقی  مرکزی  مناطق  وحش 
گفت:  ایرنا  به   ، است  نشده  گزارش 
اعالم  مازندران  دامپزشکی  که  چند  هر 
دام ها  واکسیناسیون  به  نسبت  که  کرده 
دیگر  آلودگی  خطر  اما  است  اقدام کرده 

دارد. وجود  همچنان  زیستگاه ها 
تاکنون  مازندران  دامپزشکی  طبق گزارش 
از  2۰۰ هزار راس  از یک میلیون و  بیش 
بیماری  برابر  در  استان  کوچک  دام های 
شدند. واکسینه  نشخوارکنندگان  طاعون 

و  بومی  عشایر  خانوار   8۰۰ و  هزار  سه 
غیر بومی  عشایر  خانوار   ۶۰۰ و  هزار  یک 
واحد  هزار   4۰۰ میلیون   2 حدود  با 
استان  در  سنگین  و  سبک  دامی 
اداره  رئیس  می کنند.  زندگی  مازندران 

مازندران  زیست  محیط  حیات وحش 
از  ناشی  تلفات  آمار  افزایش  از  همچنین 
حیات  در  نشخوارکنندگان کوچک  طاعون 
افزود که  و  داد  خبر  استان  غرب  وحش 
جدید  الشه   ۶ شناسایی  با  تلفات  تعداد 
شکارممنوع  منطقه  در  وحشی  بز  و  کل 
راس   94 به  کالردشت  »ونداربن« 
در  بیماری  این  تلفات  آمار  است.  رسیده 
بود.  راس   88 ماه  آبان   22 تا  مازندران 
در  »ونداربن«  و  »حصارچال«  از  ربیعی 
و  و »ناتر«  ارتفاعات شهرستان کالردشت 
عنوان  به  چالوس  شهرستان  در  »دلیر« 

و  کرد  یاد  طاعون  شیوع  کانون  چهار 
در  مناطق  این  این که  به  توجه  با  افزود: 
هفته  دو  طی  و  هستند  واقع  ارتفاعات 
از  پس  سرمای  و  برف  بارش  با  گذشته 
آن مواجه بودند، کار پایش برای ماموران 
از  ولی  بود  شده  مشکل  زیست  محیط 
جدی  صورت  به  پایش  دوباره  دوشنبه 
پایش  طریق  از  است.  انجام  حال  در 
شرایط  شدن  مساعد  خاطر  به  جدی 
تعداد  شدن  پیدا  آینده  روزهای  در  جوی 
بیشتری الشه جدید در ارتفاعات علم کوه 

نیست. انتظار  از  دور  کالردشت 

ربیعی از »حصارچال« و 
»ونداربن« در ارتفاعات 

شهرستان کالردشت و »ناتر« 
و »دلیر« در شهرستان 

چالوس به عنوان چهار کانون 
شیوع طاعون یاد کرد

همدان، خشکسالی 
بی سابقه در 45 سال 

اخیر را تجربه کرد 
همدان  استان  هواشناسی  اداره کل  سرپرست 
گفت: در 45 سال گذشته همدان در سال جاری 
خشکسال ترین سال را تجربه کرد که زنگ خطر 

و تهدید جدی برای منطقه است.
به گزارش ایسنا، حسین عابد با اشاره به اینکه 
تغییر اقلیم از چالش های مطرح در ایران و مورد 
توجه مسئوالن است، گفت: خشکسالی و کمبود 
بارش در استان همدان از اصلی ترین مشکالت 
ایجاد شده است. او ادامه داد: همدان تا سال 99 
با بحران کم آبی مواجه نبود اما اکنون با شرایط به 
وجود آمده با همه مراکز و ارگان ها برای رفع این 
موضوع و فرهنگ سازی در راستای تغییر اقلیم و 

راه های مقابله با آن قدم برمی داریم.
عابد افزود: توان اقلیمی یک منطقه حدی دارد 
و اگر به این مسئله برسیم که توان منطقه برای 
استفاده چقدر است راه درست را برای حفاظت از 
اقلیم در پیش گرفته ایم. او تصریح کرد: افزایش 
گرما، کمبود بارش و خشکسالی از مشکالت و 
رکوردهای امسال استان بوده است که به دنبال 
شهروندان  زندگی  برای  مشکالتی  موارد  این 
پیش می  آید که اصطالحا به آن »خشکسالی 

اجتماعی« گفته می شود.
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در پالکاردهایی که مردم معترض شهرکرد در 
می شود:  دیده  شعارها  این  دست گرفته اند 
»نه  محاله«،  آب  بردن  چهار محاله،  »اینجا 
از تجمع  انتقال آب«. معترضان که پس  به 
بزرگ اصفهانی ها در روزهای گذشته با گرفتن 
خیابان  به  دست،  در  آب  خالی  دبه های 
آمده اند می گویند زنگ خطر استان چهارمحال 
و بختیاری به صدا درآمده است و با احداث  
آباد،  بهشت  و   2 گالب   ،3 کوهرنگ  تونل 
مرگ خاموش این استان رقم می خورد. آنها 
همچنین در شعارهایشان به »مافیای رسوخ 
دلیل  به  جنگل ها  بیماری  آب«،  در  کرده 
سدسازی ها و همینطور مرگ کالر و چغاخور و 
منطقه مشایخ با ساخت تونل و سد سبزکوه 

می کنند. اشاره 
از  امسال  ماه  تیر  کم آبی،  به  اعتراض ها 
و  طوالنی  اعتراضات  شد.  آغاز  خوزستان 
البته پرمناقشه ای که در نهایت هم بدون حل 
ریشه ای مشکل خوزستان در سکوت فرو رفت. 
اواسط آبان اما این کشاورزان اصفهان بودند 
که با بست نشینی در زاینده رود حقابه شان را 
طلب کردند و بعد از چند روز، سایر اصفهانی ها 
علی اکبر  پیوستند.  اعتراضات  این  به  هم 
مشکالت  بررسی  برای  نیرو  وزیر  محرابیان، 
زاینده رود و حوضه آبریز اصفهان به این شهر 
سفر کرد و در جمع کشاورزان اصفهانی قول 
جای  در  آب  توزیع  عدالت  خواسته  داد که 
استان های مرکزی کشور محقق شود.   جای 
هم  رئیس جمهور  اول  معاون  مخبر،  محمد 

برای حل سریع مشکل آب اصفهان به وزیر 
نیرو و کشاورزی دستور داد و در نهایت هم 
به گفته رضا مرتضوی، استاندار اصفهان مقرر 
از  تومان  میلیارد   5۰۰ و  هزار  یک  مبلغ  شد 
سازگاری  صندوق  در  و  تامین  صنایع  طریق 
تا  به جهاد کشاورزی تحویل شود  با کم آبی 
بین حقابه داران تقسیم شود. کارهایی که به 
گفته بسیاری از فعاالن حوزه محیط زیست 
و کارشناسان حوزه آب پاسخی زودگذر است 

ریشه ای. نه  و 
همزمان مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان 
اشاره  آماری  به  گذشته  روز  هم  مجلس  در 
میلیون   15۰ حدود  آن  اساس  بر  که  کرد 
مترمکعب آب در منطقه به نوعی گم  می شود. 
او گفت: »کل حقابه محیط  زیست که مربوط 
به تاالب است 178 میلیون مترمکعب است 
حال گم شدن  در  تاالب  سهم  معادل  یعنی 
است؛ موضوع این است که آورد رودخانه در 
شاخه کوهرنگ و چه در شاخه پالسجان کم 
شده است و نیاز است وزارت نیرو پیگیر این 
به دنبال  نیرو  وزارت  وقتی  باشد؛  موضوعات 
برساند،  به سرانجام  تا  باشد  این موضوعات 
گره ها به آرامی باز خواهد شد و اوضاع سال 

به سال بهتر خواهد شد.«
مسئله  به  اصفهانی ها  اعتراض  روزهای  در 
آب، بار دیگر نگرانی ها درباره احتمال انتقال 
نگرانی هایی  گرفت.  باال  بین حوضه ای  آب 
اعتراض  به  را  یاسوجی ها  پای  درنهایت  که 
دو  اعتراضات  در  آنها  تا  رویه گشود  این  به 

حوضه ای  بین  آب  انتقال  با  خود  قبل  روز 
مخالفت کنند و بگویند توسعه صنایع آب بر و 
کشاورزی بی ضابطه در اصفهان و یزد و کرمان 
باعث به هم خوردن جریان طبیعی رود کارون 
شده است. این در حالی است که بر اساس 
استانداردهای جهانی و در سال میانگین آب، 
اصفهان تنها قابلیت 1۰۰ هزار هکتار کشاورزی 
دارد. در حالی که هم اکنون در 57۰ هزار هکتار 
از زمین های استان کشاورزی رواج دارد و این 

میزان 4 درصد کل کشت کشور است.

460 هزار نفر بدون آب شرب

مشکل کم آبی در چهارمحال و بختیاری هم 
استان  این  هرچند  نیست.  جدیدی  مشکل 
سرچشمه دو رود بزرگ کارون و زاینده رود و 
گرفتن  قرار  دلیل  به  و   است  دز  از  بخشی 
همواره  ایران  مرکزی  فالت  آبریز  حوضه  در 
تامین کننده آب مورد نیاز استان های همجوار 
همین  سال های گذشته  در  اما  است،  بوده 
انجام گرفته  مختلف  طرح های  و  آب   انتقال 
باعث شده تا این استان حتی در تامین آب 
شرب خود هم دچار مشکل باشد. آنطور که 
استان  جمعیت  از  نیمی  می نویسد،  ایسنا 
 4۶۰ حدود  یعنی  بختیاری  و  چهارمحال 
و  دارند  مشکل  خود  شرب  آب  در  نفر  هزار 
به  روستا   2۰۰ از  بیش  شرب  آب  همچنین 
گفته استاندار این استان از طریق تانکر و به 
دیگر  سوی  از  می شود.  تامین  سیار  صورت 
تمامی نواحی شهرک های صنعتی این استان 
نیز در تامین آب شرب خود  مشکلی جدی 
صنعتی  شهرک   ۶ آب  به گونه ای که  دارند، 
آبرسانی می شود.  تانکر  با  استان  این  بزرگ 
بیشتر  شغل  آب کشاورزی که  در  همچنین 
مردم این استان است مشکالت فراوانی دیده 
سال های  در  که  بزرگی  طرح های  می شود، 
گذشته مردم استان سرمایه گذاری کرده اند به 
و  مانده  معطل  آب،  نیافتن  تخصیص  دلیل 

نشسته اند.  منتظر  بیکار  کشاورزان 

انتقال آب برای چهارمحال، پروژه ای 
در دست انجام

بی آبی  مشکل  حل  برای   ،1391 سال  در 
این  مسئوالن  بختیاری،  و  چهارمحال  در 
استان به سوی طرح های انتقال آب رفتند 
بن-  آب  انتقال  پروژه  اجرایی  عملیات  و 
آغاز شد.  زاینده رود  آبریز  بروجن در حوضه 
و  چهارمحال  استان  مدیران  سال  همان 
درصد   9۰ از  بیش  اینکه  اعالم  با  بختیاری 
منابع آب مصرفی این استان در بخش های 
شرب، صنعت و کشاورزی از منابع زیرزمینی 
از  بهره برداری  در  گفتند  می شود،  برداشت 
این طرح، آب آشامیدنی و بهداشتی بیش 
از مردم در 11 شهر و 14 روستای  نیمی  از 
تامین  استان  این  در  را  رودخانه  مسیر  در 
این  اساس  بر  شد  قرار  نهایت  در  می کند. 
از  آب  مترمکعب  میلیون   4۰ ساالنه  طرح، 
حوضه آبریز زاینده رود با طی مسافتی به طول 
انتقال  کارون  آبریز  حوضه  به  128 کیلومتر 

شود. داده 
این طرح هم مانند بسیاری دیگر از طرح های 
انتقال آب که در سال های گذشته شاهدش 
همین  و  ندارد  زیستی  محیط  توجیه  بودیم 
امسال  فروردین ماه  اواخر  تا  بود  دلیلی  هم 
زیستی  محیط  فعاالن  کشاورزان،  از  جمعی 
ایجاد  با  و شهروندان چهارمحال و بختیاری 
زنجیره انسانی از میدان قمر بنی هاشم )ع( 

طرح های  با  فرخشهر،  راه  پلیس  سمت  به 
انتقال آب مخالفت کنند. آنها در این تجمع 
اعالم کردند که سال ها در پی خشکسالی های 
متعدد به خصوص در زاگرس جنوبی و فالت 
مرکزی، طرح های انتقال آب به عنوان یکی 
از راهکار های میان مدت برای جبران کم آبی 
چندین  شده اند؛  مطرح  مناطق  از  برخی  در 
سال است که طرح هایی با عنوان تونل انتقال 
چهارمحال  استان  در  بهشت آباد  و  آب گالب 
حالی که  در  است  اجرا  حال  در  بختیاری  و 
نه  و  اخذ کرده  را  قانونی  مجوزات  نه  هنوز 
برای جلو  فشار  اما  دارند،  توجیه کارشناسی 
رفتن این طرح ها کم نیست. مردم چهارمحال 
را  همین  اعتراضشان  در  هم  بختیاری  و 
دارای مجوز  آب  انتقال  می گویند؛ طرح های 
باید اجرا شوند و  اجرای طرح های غیرقانونی 
و  گالب  جمله  از  زیستی  محیط  مخرب  و 

شود. گذاشته  بهشت آباد کنار 

و  خوزستان  سخت  وضعیت  از  حاال  هرچند 
اعتراض ها در اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
می شنویم، اما قاسم تقی زاده خامسی، معاون 
ماه  تیر  آبفا،  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  وقت 
آبی  تنش  در  درگیر  شهرهای  تعداد  امسال 
را 3۰۰ شهر اعالم و گفته بود ظرفیت مخازن 
سال  با  مقایسه  در  کشور  سدهای  پشت 
گذشته 28 درصد کاهش یافته است. به گفته 
او  امسال به دلیل کاهش 4۰ درصدی بارندگی 
در سال آبی جاری، تامین آب آشامیدنی 1۰1 
شهر کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته است و 
حاال اعتراضات فعلی نوک کوه یخی را نشان 
می دهد که در حال آب شدن است و ممکن 
است در آینده نزدیک شاهد تبعات گسترده 

آن در شهرهای دیگر هم باشیم.

میراث فرهنگی محور ساسانی  پایگاه  رئیس 
کرمانشاه_ قصرشیرین از سامان دهی محوطه 
منطقه  در  ابودجانه  مقابر  تاریخی  مجموعه 

ریجاب شهرستان داالهو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمانشاه، امین قهرمانی با اعالم این 
از جمله  ابودجانه  مقابر  مجموعه  گفت:  خبر 
در  کرمانشاه  استان  تاریخی  محوطه های 
که  است  داالهو  شهرستان  ریجاب  منطقه 
شامل قبرستانی متعلق به صدر اسالم است و 
در این مجموعه تعدادی آرامگاه به سبک چهار 
طاقی های دوره ساسانی وجود دارد. در میان 
این قبور، بنای عظیمی دیده می شود که بین 
اهالی محل به مقبره ابودجانه معروف است.
تاریخی_ اهمیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  او 
بازدیدکنندگان  حضور  و  مجموعه  فرهنگی 
طرح  آثار،  این  محوطه  در  گردشگران  و 
کار  دستور  در  محوطه سازی  و  سامان دهی 

گرفت. قرار  پایگاه 
قهرمانی تصریح کرد: از محل اعتبارات اسناد 
برای  تومان  میلیون   ۶۰۰ مبلغ   14۰2 خزانه 
در  و  شده  لحاظ  مجموعه  این  سامان دهی 
ابودجانه،  مقابر  مجموعه  سامان دهی  طرح 
محوطه سازی مجموعه، مرمت های اضطراری، 
نجات بخشی درخت سرو کهن سال محوطه و 
بهداشتی  سرویس های  راه اندازی  و  تکمیل 

است. شده  انجام 
ساسانی  محور  پایگاه  فعالیت های  اوافزود: 

کرمانشاه_قصرشیرین از کاخ فیروزآباد واقع 
در اسالم آبادغرب در سال های گذشته شروع 
آثار  در طول مسیر  و  امتداد  این  در  و  شده 
دیزه،  سرخه  همچون  متعددی  تاریخی 
منیژه  زیج  طاق گرا،  یزدگرد،  قلعه  مجموعه 
پاطاق، مجموعه بناهای متعدد در سرپل ذهاب 
که برخی از آنان از جمله گوردخمه دکان داود، 
زیج  قلعه گبری،  آنوبانی نی،  برجسته  نقش 
قلعه  شاهین،  قلعه  منیژه  زیج  انزل،  منیژه 
منیژه و قلعه مریم مربوط به دوره ساسانی را 

است. شده  شامل 
او افزود: در ادامه مسیر عمارت خسرو، نهر 
جزو  نیز  قاپی  چهار  و  قلعه  بان  ساسانی، 
پایگاه  فعالیت های  شاخص  از  نمونه هایی 
است. اعتباراتی که از سال گذشته در اختیار ما 

قرار گرفته بیشتر آن از منابع اعتبارات استانی 
و زلزله بوده و بخشی هم از اعتبارات امانی از 

اعتبارات ملی است. محل 
اعتبارات  این  محل  از  داد:  ادامه  قهرمانی 
برجسته  نقش  مانند  شاخص  بنای  چند  در 
آنوبانی نی، محوطه گوردخمه دکان داود، زیج 
منیژه پاطاق و مقابر ابودجانه اقدامات عمرانی 

انجام شده است. و مرمتی 
میراث فرهنگی محور ساسانی  پایگاه  رئیس 
کرمانشاه _ قصرشیرین در خاتمه اظهار کرد: 
از محل اعتبارات امانی که در اختیار داشتیم، 
دسترسی  راه  محوطه سازی  و  سامان دهی 
دکان داود، سامان دهی و مرمت های اضطراری 
مرمت های  و  قصرشیرین  ساسانی  کانال 
اضطراری امارت خسرو نیز انجام شده است.

پس از تجمع اصفهانی ها، مردم استان چهارمحال و بختیاری هم دو روز پیاپی به خیابان آمدند

تجمع علیه انتقال بین حوضه ای آب
نیمی از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در تهیه آب شرب مشکل دارند
معترضان شهرکردی می گویند با احداث  تونل کوهرنگ 3، گالب 2 و بهشت آباد، مرگ خاموش چهارمحال وبختیاری رقم می خورد

سامان دهی محوطه تاریخی مقابر ابودجانه ریجاب

درگذشت مرمت گر 
پیشکسوت نطنز

مرمت گر  و  معمار  عالفیان«  »ابوالفضل 
نطنز  شهرستان  تاریخی  بناهای  پیشکسوت 
میراث فرهنگی،  اداره  رئیس  درگذشت. 
از  نطنز  و صنایع دستی شهرستان  گردشگری 
درگذشت با اعالم اینکه این استاد پیشکسوت 
روز یکشنبه درگذشته است گفت: »او یکی از 
مرمت گران برجسته نطنز بود که به ویژه در چند 
سال اخیر، آثار فاخری از خود در امر مرمت، 
حفظ و احیای تعدادی زیادی از اماکن تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی به جای گذاشت.« به گزارش 
استان  میراث فرهنگی  اداره کل  روابط عمومی 
اصفهان، حسین یزدانمهر افزود: »از جمله این 
آثار می توان به مرمت محوطه مجموعه تاریخی 
مسجد جامع نطنز، آتشکده ساسانی نطنز، خانه 
خانه  باستان شناسی(،  )موزه  باقری  تاریخی 
تاریخی انتخاب السلطان افوشته، خانه واقفی 
افوشته، خانه تاریخی موزن نطنز و تعدادی دیگر 
از خانه های تاریخی با معماری سنتی در سطح 
شهرهای نطنز، بادرود، خالدآباد و دیگر شهرهای 
پیشکسوت  این  که  کرد  اشاره  شهرستان 

مرمت گر از خود به یادگار گذاشته است.«

 باستان شناسان
  ایرانی و خارجی

 به شهر سوخته برگشتند
باستان شناسان ایران، ایتالیا و صربستان کاوش 
در شهر سوخته را آغاز کردند. به گزارش ایسنا، 
نوزدهمین فصل از کاوش های شهر سوخته در 
استان سیستان و بلوچستان به سرپرستی منصور 
سیدسجادی به مدت 45 روز انجام می شود.

این خبر در صفحه رسمی پایگاه میراث جهانی 
شهر سوخته اعالم شده است. پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری اعالم کرده که شهر سوخته 
که  است  ایران  باستان شناسی  سایت  تنها 
کاوش ها و حفاری های علمیـ  باستان شناسی 
آن به شکل مستمر توسط باستان شناسان ایرانی 
میراث  پایگاه  است.  شده  انجام  ایتالیایی  و 
جهانی شهر سوخته همچنین اعالم کرده که در 
این فصل عالوه بر ایتالیایی ها، باستان شناسانی 
از صربستان هم حضور دارند. پیش تر نیز، از 
دیگر  کشورهای  باستان شناسان  و  محققان 
همچون انگلیس، فرانسه و آلمان به محوطه  
بود. شده  دعوت  سوخته«  »شهر  جهانی 

جالل زایی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیز گفته 
که تاکنون چهار تا پنج درصد از شهر سوخته 
کاوش شده و مناطق کاوش نشده نیازمند زمان 
در  باستان شناسان  است.  زیاد  هزینه های  و 
فصل گذشته کاوش ها به اطالعاتی از دوره های 
نخست استقرار در شهر سوخته دست یافتند. 
محوطه  این  در  باستان شناسی  کاوش های 
انجام  سجادی  سرپرستی  به  سال 1374  از 
سال  پنج هزار  با  سوخته  است.شهر  شده 
پیشینه تاریخی و تمدنی، از مهم ترین مناطق 
شهرنشینی باستانی در فالت ایران است که 
در ۶۰ کیلومتری زابل قرار دارد و سال 1393 
ثبت  یونسکو  در  فرهنگی  سایت  به عنوان 

شد. جهانی 

30 مستند کوتاه 
به مسابقه ملی 

»سینماحقیقت« راه یافت
بخش  به  راه یافته  کوتاه  مستندهای  اسامی 
»مسابقه ملی« پانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مستند ایران »سینما حقیقت« اعالم شد.به 
گزارش ارتباطات و اطالع رسانی مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی، با پایان کار اعضای 
هیات انتخاب، 3۰ مستند کوتاه بخش مسابقه 
»سینماحقیقت«  جشنواره  پانزدهمین  ملی 
آشیانه  از  عبارتند  فیلم ها  این  شدند.  معرفی 
خالی )فریبا عرب(، نان با طعم خاک )هیمن 
آالنی(، گالش منزل )علی شهاب الدین(، خاک 
)طالب رماوندی(، امیراسماعیل تقی جواد )اردالن 
عاشوری(، کاریز، قصه آب )هادی آفریده(، باال 
بمان )امیر طرفیانی(، آب، باد، خاک، نان )مهدی 
زمانپور کیاسری(، سایه باد )فرهاد درودگر(، من 
)داود  امیر  حیدری(،  )مجتبی  برگشتم  زنده 
میرزابیگی(، بی بی جان )نرگس جودکی- ایمان 
پاکنهاد(، موذی )حمید مهاجرانی(، لبخند بزن 
)احمد  حمام  شازده  بابایی(،  )میثم  رزمنده 
صراف یزد(، یخچال های سنتی ایران )مهدی 
احمدی(، مات )نسیم سهیلی(، شیرینی فروش 
)حدیث مهرانپور(، ایران سه پاره )مهدی الیاسی 
خین  نیازی(،  )زهرا  بی سیم  مادر  گهرویی(، 
پایان زمین )مجتبی  ادیب پور(،  پوست )عباد 
شهدادی(، خلیفه قاسم )مهرداد خاکی(، پاییزان 
)سجاد ایمانی(، هم قدم )محسن سخاء(، بوی 
نوروزبالغی(،  محمدپور  )رضا  دریا  بوی  مادر، 
امان نامه  حاجی غالمی(،  )محمدرضا  کوله بر 
)حامد سعادت(، برگ )حمید جعفری(، خوره 
جشنواره  پانزدهمین  میراب اقدم(.  )شهرام 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« 
18 تا 25 آذرماه به دبیری محمد حمیدی مقدم 

برگزار می شود.

نماینده مردم اصفهان در 
مجلس دیروز به آماری اشاره 
کرد که بر اساس آن حدود 
15۰ میلیون مترمکعب آب در 
منطقه به نوعی گم  می شود. او 
گفت: کل حقابه محیط  زیست 
که مربوط به تاالب است 178 
میلیون مترمکعب است یعنی 
معادل سهم تاالب در حال 
گم شدن است. آورد رودخانه 
در شاخه کوهرنگ و چه در 
شاخه پالسجان کم شده و نیاز 
است وزارت نیرو پیگیر این 
موضوعات باشد

|پیام ما| اعتراض اصفهانی ها به کم آبی، خشکی زاینده رود و ندادن حقابه کشاورزی در حالی به چهاردهمین روز رسیده که مردم چهارمحال 
و بختیاری که در همسایگی اصفهان هستند هم از دو روز قبل اعتراض به کم آبی را شروع کرده اند. آنها روز یکشنبه، سی ام آبان برای 
نخستین بار به خیابان آمدند و دیروز بار دیگر با حضور در میدان انقالب شهرکرد، به سمت چهارراه دولت حرکت کردند و گفتند انتقال 

بین حوضه ای نباید انجام گیرد.

پایش 

پیش از این، مراکز جمعیتی 
اشکانی با این مقیاس، تنها در 
خارج از مرزهای ایران و عمدتًا 
در جنوب ترکمنستان مورد 
کاوش و مطالعه قرار گرفته 
بودند و دسترسی به اطالعات 
آن ها همواره با مشکالت 
زیادی مواجه بوده است

باستان شناسی  از کاوش های  سومین فصل 
محوطه »ویرانشهر« خراسان شمالی که به ظن 
بیشتر تاریخ نگاران و باستان شناسان، خاستگاه 
بوده است، توسط هیات  اشکانی  پادشاهان 
به  فرانسه،  و  ایران  باستان شناسی  مشترک 
یافته های جدید و مهمی از معماری اشکانی 
شد.این  منجر  ایران  مرزهای  در  ساسانی  و 
مشترک  سرپرستی  به  کاوش  از  فصل 
قالب  در  رانته،  روکو  و  لباف خانیکی  میثم 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری و موزه لوور فرانسه 
انجام شد. میثم لباف خانیکی، سرپرست ایرانی 
هیأت باستان شناسی محوطه ویرانشهر گفت: 
محوطه  این  در  باستان شناسی  کاوش های 
واقع در 1۰ کیلومتری شمال شهرستان فاروج 
به نتایج مهمی درباره معماری دوره اشکانی 
و ساسانی در منطقه شمال خراسان انجامید.
بقایای معماری نشان می دهد  داد:  ادامه  او 
محوطه ویرانشهر در میانه حصاری مربع شکل 
محصور بوده و عرصه ای به وسعت 14 هکتار 
پیرامونی  حصار  است.  می داده  پوشش  را 
تجهیز  متوالی  برج های  به  سکونتگاه  این 
می شد و یک ارگ یا حاکم نشین در گوشه 
شمال غربی آن قرار داشت.این باستان شناس 
یادآور شد: کاوش های سال 99 آثاری از یک 
در  تپه ای که  محل  در  را  معماری  مجموعه 
بخش جنوبی محوطه واقع شده است، آشکار 
ساخت.لباف خانیکی با بیان این  که بخشی از 

کاوش های این فصل با هدف تکمیل اطالعات 
سال گذشته، به کشف قسمت های بیشتری 
از آن بنای یادمانی انجامید، گفت: کاوش هایی 
که در محل دروازه غربی این سکونتگاه صورت 
گرفت، نشان داد که در طرفین این دروازه دو 
برج با پالن مستطیل شکل قرار داشته و فضای 
داخلی هر برج مشتمل بر تاالری به طول 5.9 
و عرض  4 متر بوده است.به گفته او، ساختار 
دروازه و سازه های الحاقی در طول حداقل سه 
دوره معماری، دچار تغییراتی شده  که با توجه 
اشکانی  دوره  اوایل  از  به شواهد کشف شده، 
انجامیده  طول  به  ساسانی  دوره  اواسط  تا 
است. سرپرست ایرانی هیأت باستان شناسی 
ویرانشهر گفت: مقادیر قابل توجهی از قطعه 
سفال های شاخص دوره اشکانی و ساسانی 
از البه الی الیه های فرهنگی این محوطه  نیز 
به دست آمده که معیار مناسبی برای شناسایی 
و گونه شناسی سفال های دوره تاریخی ناحیه 
به گزارش  فراهم می آورد.  را  شمال خراسان 
به  میراث فرهنگی،  پژوهشگاه  روابط  عمومی 
و  معماری  بقایای  باستان شناس  این  گفته 
سفال های ویرانشهر از این نظر اهمیت پیدا 
جمعیتی  مراکز  این،  از  پیش  که  می کند 
از  خارج  در  تنها  مقیاس،  این  با  اشکانی 
مرزهای ایران و عمدتًا در جنوب ترکمنستان 
و  بودند  گرفته  قرار  مطالعه  و  کاوش  مورد 
دسترسی به اطالعات آن ها همواره با مشکالت 

زیادی مواجه بوده است.

کشف جدید باستان شناسان ایران و فرانسه در »ویرانشهر«

مشکل کم آبی در چهارمحال و 
بختیاری تازه نیست. هرچند 
این استان سرچشمه دو رود 

بزرگ کارون و زاینده رود و 
بخشی از دز است و  به دلیل 

قرار گرفتن در حوضه آبریز 
فالت مرکزی ایران همواره 
تامین کننده آب مورد نیاز 

استان های همجوار بوده اما در 
سال های گذشته همین انتقال 

آب  باعث شده این استان حتی 
در تامین آب شرب خود هم 

دچار مشکل باشد
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پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 21۶۰   | سه شنبه  2 آذر 14۰۰  |4 چارسوق

به رغم بروز خسارات فراوان در محصوالت کشاورزی در پی حوادث طبیعی، کشاورزان هنوز به بیمه اعتماد ندارند

واکاوی گریز کشاورزان از بیمه
پژوهشگر صنعت بیمه: امکان متناسب سازی محصول بیمه با نیاز کشاورز که مشتری بیمه های کشاورزی است، وجود ندارد

| پژوهشگر پژوهشکده بیمه |

  | مهناز منطقی پور |
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

کاهش 15 درصدی 
قیمت بلیت هواپیما 

کاهش  از  شهرسازی  و  مسکن  راه،  وزیر 
امروز  از  هواپیما  بلیت  قیمت  درصدی   15
قاسمی  رستم  ایسنا،  به گزارش  داد.  خبر 
دیروز درباره قیمت بلیت هواپیما گفت: ما 
تأکید کردیم که هواپیماها باید از ۶۰ درصد 
کنند.  استفاده  کرونا  ایام  در  ظرفیت شان 
امسال و  نیز  افزایش قیمت  در مورد  البته 
قبل از شروع به کار دولت سیزدهم افزایش 
این  که  داشتیم  را  هواپیما  بلیت  قیمت 
اما ما تصمیم  موضوع مربوط به تورم بود. 
گرفتیم که از امروز قیمت بلیت هواپیما 15 
از  موضوع  این  پیدا کند که  درصد کاهش 

شد. اجرایی  امروز 
نوسازی  برای  راه  وزارت  طرح  از  قاسمی 
ناوگان حمل ونقل در کشور خبر داد و گفت: 
3۶۰ هزار کامیون در کشور تردد می کنند که 
درصد قابل توجهی از آن ها وضعیت مناسبی 
ریلی ما  ناوگان  ندارند.  به لحاظ فرسودگی 
همین  در  و  است  وضعیت  همین  در  نیز 
راستا طرح جامع نوسازی ناوگان حمل ونقل 
اعالم  ما  و  آمد  درخواهد  اجرا  به  کشور  در 
کردیم که باید طی چند سال پیش رو این 

شود. انجام  نوسازی ها 

 رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقوای ایران:

مشکل کاغذ مطبوعات 
در واردات است 

 رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای 
ایران اظهار داشت:  برای کاغذ تحریر ما حدود 
38۰ هزار تن کاغذ نیاز داریم و تاکنون برای 
تولید 15۰ هزار تن در کشور ظرفیت ایجاد شده 
ولی تولید االن بسیار اندک است. به گزارش 
کاغذ  کمبود  مورد  در  روغنی  ابوالفضل  ایلنا 
مطبوعات گفت: مدت زیادی است که کاغذ 
مطبوعات در داخل کشور تولید نمی شود و هر 
آنچه که موجود است از طریق واردات تامین 
می شود. بنابراین کمبودی در کاغذ مطبوعات 
به علت کاهش در واردات است. مجموعا برای 
کاغذ تحریر ما حدود 38۰ هزار تن کاغذ نیاز 
داریم، تاکنون برای تولید 15۰ هزار تن در کشور 
ظرفیت ایجاد شده ولی تولید در حال حاضر 
بسیار اندک است چراکه در گذشته استقبالی 
از تولید داخل نمی شد و بیشتر  فعاالن این 
حوزه رو به واردات و یا تولیدکنندگان نسبت 
به تولید انواع دیگر کاغذ مانند بسته بندی که 
صرفه بیشتری دارد روی آورده اند. البته دولت 

تصمیماتی برای حل این مسئله دارد.
 رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای 
ایران خاطرنشان ساخت: کاغذ بسته بندی در 
حال حاضر بیشتر از نیاز کشور در حال تولید 
است و باید روی افزایش صادرات تمرکز شود. 
خوشبختانه در این بخش تولید کشور وضعیت 
بسیار خوبی دارد و عالوه بر تامین بازار داخل 
صادرات هم در حال انجام است. در این حوزه 
با افزایش قیمت مواجه بودیم که علت آن این 
است که شرایط تولید این محصول در همه 
موضوعات  این  بر  عالوه  و  کرده  تغییر  دنیا 
دیگری که در داخل کشور باعث افزایش قیمت 

محصوالت می شود، مزید بر علت است.

مدیرعامل آب منطقه ای یزد خبر داد:

کاهش 32 درصدی 
بارش ها در یزد 

یزد گفت:  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
میزان  پاییزه،  خوب  بارش های  وجود  با 
یزد  استان  در  جاری  آبی  سال  بارش های 
نسبت به دوره بلندمدت، کاهش 32 درصدی 
مهدی  محمد  مهر  به گزارش  است.  داشته 
یک  در  یزد  اینکه  به  اشاره  با  جوادیان زاده 
دوره خشکسالی بلندمدت قرار گرفته است، 
بارش های  میزان  نیز  در سال جاری  گفت: 
با کاهش 44  و  افت کرده  به شدت  بهاره 
درصدی مواجه بوده است. بر اساس آمارهای 
اردیبهشت ماه،  نیمه  تا  بارش ها  از  موجود 
میانگین  به طور  یزد  استان  در  بارش  میزان 
به  نسبت  میزان  این  بوده که  میلی متر   ۶1
داشته  درصدی   32 بلندمدت کاهش  دوره 
است. جوادیان زاده با بیان اینکه سفره های 
بارش هاست،  از  متاثر  نیز  زیرزمینی  آب 
افزود: کسری مخزن آب های زیرزمینی در 
سال های خشک به 25۰ میلیون مترمکعب 
 45 سال  در  متوسط  به طور  می رسد.  نیز 
در  زیرزمینی  آب های  سطح  سانتی متر 
این  می کند که  پیدا  استان کاهش  سطح 
رقم بسیار نگران کننده است. بحران در حوزه 
منابع آبی از یک سو و فرونشست زمین به 
از  دنبال خشک شدن منابع آب زیرزمینی 
سوی دیگر حاصل افت شدید سطح آب های 

است.  استان  زیرزمینی 

حوزه  در  بیمه   الگوی  نوع  دو  دنیا  در 
و  آمریکایی  الگوی  دارد.  وجود  کشاورزی 
آمریکایی،  بیمه   الگوی  در  اروپایی.  الگوی 
بیمه  کشاورزی  از  حمایتی گسترده   دولت 
خصوصی  بخش  اروپایی  بیمه   در  و  دارد 
دولت  و  می کند  بازی  پررنگ تر  نقشی 
در  دارد.  حوزه  این  در  را  دخالت  کمترین 
در  گفت  می توان  حدودی  تا  هم  ایران 
نقش  دولت  بیشتر  کشاورزی  بیمه های 
متولی  بیمه،  تجاری  شرکت های  یا  دارد 
کشاورزی  بیمه  صندوق  امر  این  اصلی 
اقبال  مورد  چندان  آن  فعالیت  که  است 
که  پژوهشی  در  نیست.  کشاورزان 
ریسک های  خصوص  در  بیمه  پژوهشکده 
انجام  کشاورزی  بخش  در  بیمه پذیر 
» در  ایران  شرکت های   است:  آمده  داده، 
فعالی در  بخش کشاورزی  بیمه   حضور  
 ندارند.  ضریب خسارت   و  هزینه های  باال  از 
این   مهم ترین  دالیل  این کناره گیری است« 
پژوهش نقش دولت ها و بخش خصوصی 
بررسی  کشاورزی  بیمه های  ارائه  در  را 
»یارانه  حق بیمه،   است:  آورده  و  کرده 
رایج ترین  نحوه  دخالت  دولت  در بیمه های  
کشورهای   دو سوم   تقریبا   کشاورزی است.  
تمام   پژوهش  در   این  در  بررسی  مورد  
بیمه   یارانه  حق   توسعه یافتگی،   سطوح  

31  درصد کل   اغلب در  حدود  کشاورزی  را  
در  نظر گرفته اند.  برخی  کشورها،  بیمه   حق  
بیمه  متغیر  پیشنهاد  می کنند.«   یارانه  حق  
عدم  مورد  در  پژوهش  این  پژوهشگران 
در  کشاورزی  حوزه  در  بیمه  به  اقبال 
نتیجه رسیده اند که:  این  به  مطالعات خود 
کشورهای  در  کشاورزی  بخش  »ساختار 
جدی  موانع  ایران  جمله  از  سوم،  جهان 
بیمه  در  خصوصی  بخش  فعالیت  برای 
مهم ترین  که  می کند  ایجاد  کشاورزی 
قابل  آمار  نبودن  از:   عبارتند  آن ها 
روش های  قبول،  قابل  مدت  برای  اعتماد 
نبود  برداشت،  و  داشت  کاشت،  مختلف 
استانداردهای تعریف شده و مطلوب، عدم 
از  ریسک  محدوده   دقیق  شناسایی  امکان 
و  مالی  فقر  و کشت،   زمین  موقعیت  نظر 
نا آگاهی کشاورز، محدودیت مالی کشور و 
نبود فرهنگ بیمه در کشاورزی« اما عوامل 
نقش  میان  این  در  می تواند  هم  دیگری 
میز  عضو  منطقی پور  مهناز  باشد.  داشته 
کشاورزی  بیمه های  مطالعات  پژوهشی 
دلیل  خصوص  در  بیمه،  پژوهشکده  در 
به  کشاورزی  بیمه های  از  استقبال  عدم 
یک  موضوع  »این  می گوید:  »پیام ما« 
باعث  علت  چند  و  ندارد  مشخص  علت 
مورد  چندان  کشاورزی  بیمه  که  می شود 

بیمه ای  رشته  این  مخاطب  جامعه  توجه 
آگاهی  عدم  به  مربوط  بخشی  نگیرد.  قرار 
نوعی  به  است.  آن  از  استفاده  فرهنگ  و 
حق  پرداخت  به  نسبت  درستی  درک 
به  ندارد.  وجود  خسارت  دریافت  و  بیمه 
میان  خوبی  به  موضوع  این  می رسد  نظر 
حق  اگر  است، که  نشده  تبیین  کشاورزان 
لزوم  موقع  در  می توانید  بپردازید  بیمه ای 
ممکن  سویی  از  کنید.  دریافت  خسارت 
بر  خسارت  به  و  بپردازید  بیمه  حق  است 
بیمه  فرهنگ  در ضعف  ریشه  این  نخورید. 
به موضوع  اما  دارد.« منطقی پور  در جامعه 
دیگری هم اشاره می کند که یکی از دالیل 
کشاورزان  میان  در  بیمه  به  اقبال  عدم 
است، او می گوید: »وقتی حادثه ای -مثل 
از  بزرگی  بخش  می افتد که  اتفاق  سیل- 
قرار می دهد، یک  تاثیر  را تحت  کشاورزان 
از  برای جبران خسارت  طرح های حمایتی 
با  که  می شود  ارائه  دیگر  نهادهای  سوی 
و محصول  زمین  عمال کسی که  آن  اجرای 
خود را بیمه کرده، متضرر می شود. چرا که 
با کسانی  اولویت  این طرح های  اجرای  در 
است که بیمه نامه ندارند، و فرد می بیند که 
شامل  حمایتی  طرح  نداشت  بیمه نامه  اگر 
میزان  مواردی  در  و  می شد  هم  او  حال 
میزان  از  بیشتر  گرفته،  صورت  حمایت 

می کند.  پرداخت  بیمه  که  است  خسارتی 
میزان  کشاورزی  بیمه  صندوق  در  چون 
حمایت بیمه مشخص است، سقف تعهد و 
پوشش مشخص است. کشاورز اگر یک بار 
چنین تجربه ای داشته باشد دیگر به سراغ 
بیمه نمی آید.« اما اگر خسارت در سطحی 
گسترده نباشد و محصول کشاورزی بر اثر 
سرما یا موارد مشابه دچار خسارت شود، و 
این خسارت آنقدر وسیع نباشد که حمایت 
صورت گیرد،  غیر بیمه ای  نهادهای  سوی  از 
معتقد  منطقی پور  می افتد؟  اتفاقی  چه 
از  استفاده  فرهنگ  داریم  قصد  اگر  است 
الزم  کنیم،  ترویج  کشاورزان  بین  را  بیمه 
با صندوق  بیشتری  تعامل  نهادها  است که 
در  بیمه  اصلی  متولی  بیمه کشاورزی -که 
این زمینه است- داشته باشند: »الزم است 
تدوین  مشخص  و  مدون  استراتژی  یک 
بسته های  ارائه  قصد  سازمانی  اگر  شود. 
بهتر  دارد،  را  بحرانی  مواقع  در  حمایتی 
کند،  مشورت  هم  بیمه  متولیان  با  است 
حمایتی  طرح های  که  نیست  این  منظور 
در  که  اصولی تر  راهکار  اما  شوند  حذف 
است که  این  است  توجه  مورد  دنیا  تمام 
تا  باشند  بیمه  پوشش  تحت  کشاورزان 
مواقع  در  فقط  و  مقطعی  به صورت  اینکه 
این  دریافت کنند.  را  حمایت هایی  بحرانی 

ضرر  به  هم  و  است  بیمه  ضرر  به  هم  امر 
است  معتقد  همچنین  منطقی پور  کشاورز« 
ارائه این خدمات به صورت یکپارچه اتفاق 
است  مقطعی  هم  حمایت ها  و  نمی افتد 
با  نیز  بیمه کشاورزی  صندوق  طرفی  از  و 
»صندوق  است:  روبه رو  محدودیت هایی 
دهنده  ارائه  بزرگترین  که  کشاورزی  بیمه 
دلیل  این  -به  است  کشاورزی  بیمه های 
وارد  کلی  طور  به  که شرکت های خصوصی 
حوزه بیمه های کشاورزی نمی شوند و سهم 
کمی در این زمینه دارند- محدودیت هایی 
و  بیمه ای  پوشش های  زمینه  در  هم  دارد، 
این  بیمه،  هم در مورد دریافت میزان حق 
با  مطابق  که  ندارد  را  امکان  این  صندوق 
حق  خود  صالحدید  به  و  منطقه  هر  نیاز 
پرداخت  خسارت  یا  و  کند  تعیین  بیمه 
متناسب سازی  امکان  عبارتی  به  کند. 
مشتری  که  کشاورز  نیاز  با  بیمه  محصول 
ندارد.  وجود  است،  کشاورزی  بیمه های 
خوبی  به  مشتری  نیاز  وقتی  نتیجه  در 
محصول  ناخواه،  خواه  نشود  شناسایی 
از  مشتری  برای  را  خود  جذابیت  بیمه ای 

می دهد« دست 
تحت  کشور  نقاط  از  بسیاری  روزها  این 
جاری  از  یا  اقلیم  تغییر  پدیده  تاثیر 
از  یا  و  شدن سیالب دچار آسیب می شود 
پیش  و  بیش  خشکسالی های گسترده که 
آنها  سرمایه  و  زندگی  کشاورزان،  همه  از 
تمایلی  نه  بین  این  در  می کند.  تهدید  را 
وجود  شدن  بیمه  برای  سوی کشاورزان  از 
از  که  محصوالتی  و  حمایت ها  نه  و  دارد 
صندوق  یعنی  امر  این  اصلی  متولی  سوی 
جذاب  آنقدر  می شود  ارائه  بیمه کشاورزی 
این  انجام  به  راغب  را  است که کشاورزان 
امر کند. در نتیجه در مواقع بروز خسارت، 
دست  از  را  خود  سرمایه  تمام  یا  کشاورز 
می دهد و یا دولت مجبور به تامین بخشی 
از خساراتی می شود که به شکلی نه چندان 

می شود. ارائه  آسیب دیدگان  به  مطلوب 
بیمه  صندوق  مدیر  طهرانی ها،  محمد  البته 
نظر  قزوین  استان  کشاورزی  محصوالت 
از  کشاورزان  استقبال  از  و  دارد  دیگری 
اما  می گوید،  کشاورزی  محصوالت  بیمه 
نظر  هم  او  با  چندان  دیگر  کارشناسان 
کشاورزان  بی توجهی  به  نسبت  و  نیستند 
طهرانی ها  می کنند.  نگرانی  ابراز  بیمه  به 
فقره  هزار   35 »ساالنه  گفته:  ایسنا  به 
امسال  می شود.  صادر  در صندوق  بیمه نامه 
را  خشکسالی  خسارت  کشور  تمام  در 
بیمه شدگان  تمام  خسارت  و  داشتیم 
درصد   8۰ از  بیش  کردیم،  پرداخت  را 
بیمه شدگان گندم دیم خسارت 1۰۰ درصدی 
عبدلی،  ایرج  گرفتند«  خشکسالی  برای 
می گوید:  اما  جهاد کشاورزی  کارشناس 
در  کشاورزی،  محصوالت  بیمه  »صندوق 
محصول  نه  می کند  بیمه  را  پول  حقیقت 
را! یک منطقه چند اقلیم دارد و آب وهوای 
اما  است  متفاوت  آن  مختلف  مناطق 
یک  اگر  و  می آید  نقطه  یک  به  ارزیاب 
منطقه  به کل  را  آن  باشد  داشته  آفت  باغ 
مختلفی  عوامل  و  مسائل  می دهد«  تعمیم 
به  این می شود که کشاورزان راغب  از  مانع 
بیمه کردن محصول و زمین خود شوند. اما 
بیش  که  می رود  پیش  گونه ای  به  شرایط 
فرهنگسازی  و  توجه  ضرورت  زمانی  هر  از 
بین کشاورزان برای توجه به بیمه احساس 
می شود. در عین حال به نظر می رسد تغییر 
بیمه  صندوق  در  سیاست گذاری  و  رویکرد 
کشاورزی هم یکی از ضرورت ها در شرایط 

است.  موجود 

در حال حاضر میزان مصرف 
روی 53۶ میلیون مترمکعب 

است که به طور میانگین 
در آبان ماه نسبت به سال 
گذشته حدود 1۰۰ میلیون 

متر مکعب افزایش مصرف 
داشته ایم

سخنگوی شرکت ملی گاز:

13 میلیون مشترک متحمل جریمه گازی می شوند
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: 25 درصد 
هستند که  پرمصرف  صنعت گاز  مشترکان 
برمی  در  را  مشترک  میلیون   13 حدود 
جرایم  ماه  این  از  که  شده  قرار  و  گیرد 
سنگینی برای آن ها اعمال شود. به گزارش 
اجرای  به  اشاره  با  عسگری،  محمد  ایسنا 
اظهار  پرمصرف،  مشترکان  جریمه  طرح 
مصرف  مدیریت  به منظور  طرح  این  کرد: 
آن  برای  و  می شود  اجرایی  جاری  ماه  از 
است. شده  تعریف  دستورالعمل هایی  نیز 

وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  عسگری 
حال  در  گفت:  کشور  در  گاز  مصرف 
میلیون   53۶ روی  مصرف  میزان  حاضر 
در  میانگین  به طور  که  است  مترمکعب 
حدود  گذشته  سال  به  نسبت  آبان ماه 
مصرف  افزایش  متر مکعب  میلیون   1۰۰

یم. شته ا ا د
کرد:  اظهار  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
اقدام های  انجام  با  مشترکان  است  الزم 
تا   18 رفاه  دمای  تنظیم  مانند  ساده ای 
لباس های  پوشیدن  سانتی گراد،  درجه   21
در  گرمایشی  فضای  کردن  محدود  گرم، 
گرمایشی  وسایل  کردن  خاموش  منازل، 
و  دولتی  اماکن  و  منازل  ترک  زمان 
اجتماعی، ما را در بخش مصرف همراهی 
امسال  زمستان  بی دغدغه  بتوانیم  تا  کنند 
اقدامات  این  بگذاریم.  سر  پشت  هم  را 

را  انرژی  ذخیره  درصد   1۰ تا  می تواند 
به دنبال داشته باشد و به ما این امکان را 
می دهد تا در تامین گاز نیروگاه ها و بخش 
مشکل  سرد،  فصل  در  تجاری  و  خانگی 

باشیم. نداشته  خاصی 
جواد اوجی- وزیر نفت، پیش از این گفته 
بود: مشترکانی که در سقف الگوی مصرف 
بدمصرف  مشترکان  و  تشویق  هستند، 
همان طور که بارها هم اعالم کردیم جریمه 
افزایش  میزان  درباره  اوجی  می شوند. 
هم گفته  پرمصرف  مشترکان  برای  قیمت 
 12 در  و  پلکانی  به صورت  قیمت گاز  بود: 
می شود،  محاسبه  مشترکان  برای  پله 
هستند  نخست  پله  سه  در  مشترکانی که 
پارسال محاسبه می شود  همان قیمت گاز 
نمی شود،  داده  قیمتی  افزایش  هیچ  و 
اما مشترکان پر مصرف و خارج از الگوی 
جریمه  شامل  پلکانی  صورت  به  مصرف 

می شوند.
انرژی  یارانه  بیشترین  نفت  وزیر  به گفته 
را مشترکان پرمصرف دریافت می کنند که 
اجتماعی  عدالت  است  آن  نشان دهنده 
مبنای  حال  این  با  است،  نشده  رعایت 
پرمصرف  مشترکان  گاز  تعرفه  افزایش 
خیلی  و  نیست  صادراتی  گاز  قیمت 
پلکانی  به صوت  و  است  آن  از  پایین تر 

می شود. محاسبه 

پیام ما | خشکسالی، سیل، سرمازدگی، تغییر اقلیم، گرمای زمستانی و سرمای بهاری و... همه مواردی است که محصوالت و زمین کشاورزان 
را در نقاط مختلف دنیا تهدید می کند. تجربه کشاورزان در ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. اما آنها یک تفاوت عمده با کشاورزان دیگر 
نقاط دنیا دارند و آن اینکه نه خود تمایلی به بیمه کردن محصول و زمین و سرمایه شان دارند و نه جذابیت کافی در محصوالت و خدمات 
بیمه ای در این حوزه وجود دارد. نتیجه اینکه بروز یک حادثه طبیعی مساوی می شود با از بین رفتن کل سرمایه یک کشاورز. تجربه ای که 
سال گذشته کشاورزان جنوب کرمان در سرما بی سابقه آذر ماه از سر گذراندند و کشاورزان خوزستانی امسال در خشکسالی تابستان آن را 
تجربه کردند و در بسیاری از نقاط دیگر کشور هم نشانی از این تجربه ها را می توان مشاهده کرد. سوال اینجاست که چرا کشاورزان ایرانی میل 

چندانی به بیمه زمین و محصوالت خود ندارند؟ پاسخ ها بسیار است و ریشه این سوال را در عوامل بسیاری می توان پیدا کرد. 

صندوق بیمه کشاورزی این 
امکان را ندارد که مطابق با 

نیاز هر منطقه و به صالحدید 
خود حق بیمه تعیین کند و 
یا خسارت پرداخت کند. به 

عبارتی امکان متناسب سازی 
محصول بیمه با نیاز کشاورز که 

مشتری بیمه های کشاورزی 
است، وجود ندارد

وقتی حادثه ای -مثل سیل- 
اتفاق می افتد که بخش بزرگی 

از کشاورزان را تحت تاثیر 
قرار می دهد، یک طرح های 

حمایتی برای جبران خسارت 
از سوی نهادهای دیگر ارائه 

می شود که با اجرای آن عمال 
کسی که زمین و محصول خود 
را بیمه کرده، متضرر می شود. 

چرا که در اجرای این طرح های 
اولویت با کسانی است که 

بیمه نامه ندارند

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
شناسه آگهی 1228399 میم الف 0

تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت سرمایه خطر پذیر عماد درتاریخ 14۰۰/۰8/29 به 
شماره ثبت 58۶879 به شناسه ملی 14۰1۰5249۶8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و توسعه 
اتوماسیون های مدیریتی و صنعتی، برگزاری دوره های پیشرفته آموزشی و صنعتی و ارائه 
گواهینامه سرمایه گذاری و جذب سرمایه جهت راهبری و حمایت ازمراکز نوآوری، راه اندازی 
کسب و کارهای حوزه فناوری های نوین و سایر خدمات مرتبط، سرمایه گذاری و توسعه 
کسب و کار در حوزه-های صنعتی، تولیدی، خدماتی، اقتصادی و بازرگانی، طراحی تولید و 
ساخت، خرید و فروش صادرات و واردات ماشین های صنعتی و تجهیزات سخت افزارها و 
نرم افزارها با فناوری های پیشرفته و کلیه فعالیت بازرگانی مجاز در این حوزه درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دریان نو 
، خیابان خسروان ، خیابان شهید دکتر حبیب اله ، پالک 58 ، ساختمان ایستگاه نوآوری 
شریف ، طبقه همکف کدپستی 1455714138 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 2۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰۰۰ سهم 2۰۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰۰۰ سهم آن 
با نام عادی مبلغ 7۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 25841 مورخ 
14۰۰/۰8/1۰ نزد بانک بانک آینده شعبه اقدسیه با کد 258 پرداخت گردیده است والباقی در 
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مهرآذین شهسوارحقیقی به شماره 
ملی ۰۰1۰2138۰5 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا کریمی 
به شماره ملی ۰۰774۰55۶۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عنایت 
اله دهقانی به شماره ملی ۰94۰8۰32۰8 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید مسعود فائزی به شماره ملی 442۰۶7۰797 به سمت 
بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای داود غالمی به شماره ملی 4849824۶۰9 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت 

مفقودی
خودرو  سند  و  سبز  برگ 
سواری پراید به رنگ سفید  
مدل 13۷۷ و ش موتور: 
00096498  و ش شاسی: 
به   14122۷۷5۷۷385
نام مختار کیوانلو  مفقود 

گردیده و اعتبار ندارد.

آگهی اخطاریه  
به اطالع می رساند خانم سمیرا تیرناز 
مالک پالک 1957 فرعی از یک اصلی 
بخش ۰۶ کرمان به موجب درخواست 
وارده به شماره 2852 /14۰۰/11۰2۰ مورخ 14۰۰/۰7/۰3 
تقاضای تعیین طول و متراژ و صدور سند کاداستری 
بموجب مشروحه  و  است  نموده  را  الذکر  فوق  پالک 
14۰۰/۰8/3۰اعالم  مورخ   14۰۰/11۰2۰/  3838 شماره 
نموده که دسترسی به مالک ملک مجاور غربی پالک 
151 مکرر جهت امضا صورتجلسه تعیین طول و متراژ 
ندارند. لذا به مالک یا مالکین پالک 151 مکرر فرعی 
از یک اصلی بخش ۰۶ کرمان اخطار می شود که ظرف 
مدت 1۰ روز جهت امضا صورتجلسه به اداره ثبت اسناد 
و امالک ماهان مراجعه نماید. در غیر اینصورت برابر 

مقررات اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. م الف 117۶
سیدرضا انصاری 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماهان

ای
جغت



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2160   | سه شنبه  2 آذر 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 60/1/20 مورخ 1400/01/10 شورای اسالمی شهر قرچک 

نسبت به اجرای خرید و نصب میله ارت کوبشی به همراه تجهیزات جانبی جهت ایمن سازی تیرهای برق 
بوستان های سطح شهر از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد 

الشرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد تجدید مناقصه براساس اطالعت اعالم شده ذیل اقدام نمایند . 

1ـ دستگاه مناقصه گذار : شهرداری قرچک
ضمانتنامه  بصورت  مناقصه  تجدید  در  شرکت  سپرده  ـ   2
حساب  به  واریز  جهت  نقد  وجه  یا  خزانه  اسناد   ، بانکی 
01059۷8385003  بنام سپرده اشخاص شهرداری می باشد 

و مدت قرارداد 3 ماه می باشد . 
3ـ محل دریافت اسناد تجدید مناقصه : شهرداری قرچک 
بنشانی شهرک طالییه ، جنب بخشداری واحد امور قراردادها 

بشماره تلفن 4 الی 36151580ـ  021 داخلی 160 
4ـ مهلت اخذ اسناد تجدید مناقصه از مورخه 1400/08/2۷ 
از  پیشنهادات  پاکات  تحویل  زمان  و   1400/09/14 لغایت 
شهرداری  دبیرخانه  به   1400/09/14 لغایت   1400/08/2۷

قرچک می باشد. 
قرچک  شهرداری  معامالت  عالی  کمیسیون  تشکیل  ـ   5
مورخه  یکشنبه  روز  در  پیشنهادی  پاکتهای  بازگشایی  و 
1400/09/14 راس ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداری 

می باشد . 
6 ـ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد  .
۷ـ  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

8ـ برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هر گاه حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

9ـ  سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله  در اسناد 
تجدید  برنده  بر عهده  آگهی  و هزینه  قید  و  مناقصه  تجدید 

مناقصه می باشد . 
10 ـ جهت دریافت اسناد تجدیدمناقصه ارائه معرفی نامه به 
همراه مهر شرکت یا امضا مجاز از صاحبان امضاء در شرکت 

آن الزامی است.
نوبت اول : 1400/08/2۷
 نوبت دوم : 1400/09/02 

محسن خرمی شریف- شهردار قر چک

نوبت دوم

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ اعتبارموضوعردیف
258/۰۰۰/۰۰۰ ریال5/154/۰۰۰/۰۰۰ایمن سازی تیرهای برق بوستان های سطح شهر 1

مناقصه عمومی یک مرحله ای  
احداث ساختمان اورژانس بین راهی مهروئیه فاریاب

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری خدمات حمل و نقل )خودروهای استیجاری( مرکز بهداشت منوجان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از مناقصه عمومییک مرحله ای واگذاری خدمات حمل 
و نقل )خودروهای استیجاری( مرکز بهداشت منوجان اقدام نماید.اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 

مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان 
اورژانس بین راهی مهروئیه فاریاب اقدام نماید.اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نموده و 

اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 

شماره فراخوان )20000911680000۷3(
مهلت دریافت اسناد تا روز1400/09/06

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ1400/09/16 
ستاد مرکزی-دبیرخانه حراست

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مزایده  مبلغ را به شماره شبا          
IR4601301000000002۷6994838بانک رفاه کارگران واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره:  411399813196    
کد ملی به شماره:  14000235860 

شماره فراخوان )20000911680000۷3(
مهلت دریافت اسناد تا روز1400/09/06

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ1400/09/16 
ستاد مرکزی- دبیرخانه حراست

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مزایده  مبلغ را به شماره شبا 
IR4601301000000002۷6994838 بانک رفاه کارگران واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره: 411399813196 
کد ملی به شماره: 14000235860 

»** همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به نشانی جیرفت میدان – انقالب – ستاد مرکزی – 
دبیرخانه  دانشگاه – کدپستی ۷861634204 ارسال نماید**«

»**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به نشانی جیرفت میدان –انقالب– ستاد مرکزی – 
دبیرخانه  دانشگاه – کدپستی ۷861634204 ارسال نماید**«

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

حمل و نقل عمومی

مجری پروژه خط متروی پرند: 
متروی پرند برای تکمیل ۷50 میلیارد تومان اعتبار می خواهد 

مجری پروژه خط مترو فرودگاه امام – شهر 
جدید پرند در خصوص سرانجام امتداد خط 
مترو به پرند توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: 
راه اندازی  برای  تومان  میلیارد   2۰۰۰ از  بیش 
اعتبار  عبوری  دو خط  با  پرند  متروی  کامل 
با  اولیه  راه اندازی  حال  این  با  داریم،  نیاز 
75۰ میلیارد تومان امکان پذیر خواهد بود و 
امیدواریم سازمان برنامه و بودجه به متروی 

تهران – پرند نگاه ویژه ای داشته باشد.

مورد  در  ایسنا گفت:  به  علیرضا کردرستمی 
سرانجام خط متروی پرند گفت: خط متروی 
تهران – پرند از جنوب خط یک از ایستگاه 
شاهد منشعب شده و به طول 5۰ کیلومتر و 

5 ایستگاه به پرند می رسد.
متروی  خط  تکمیل  هزینه های  مورد  در  او 
تهران – پرند با بیان این که برای راه اندازی 
زیرساخت هایی  تکمیل  و  مترو  خط  یک 
همچون برق، گیت ها، سیگنالینگ و ریل سوم 

پیش بینی  اعتبار  تومان  میلیارد   75۰ حدود 
شده است، اظهار کرد: امسال دولت در قالب 
بودجه عمرانی تنها 24۰ میلیارد تومان اعتبار 
میلیارد   212 تخصیص  که  گرفته  نظر  در 
سررسید  با  اسالمی  خزانه  اسناد  با  تومان 
یعنی  است  گرفته شده  نظر  در  سال 14۰3 
متروی  خط  پروژه  دیگر.مجری  سال  سه 
پرند با بیان این که هزینه های ما نسبت به 
پارسال حدود 4۰ درصد افزایش یافته است، 

گفت: هر چقدر تامین اعتبار برای راه اندازی 
ما  نیاز  مورد  عدد  بیفتد  عقب  پرند  متروی 
درشت تر می شود. کرد رستمی در مورد وعده 
زمینی که شرکت عمران پرند به مترو داده 
نیز  استانداری  محوریت  با  گفت:  نیز  بود 
شد  برگزار  پروژه  نفعان  ذی  بین  جلسه ای 
که تصمیم گرفته شد شرکت مادر تخصصی 
شهرهای جدید یک زمین 25 هکتاری را که 
در کنار ایستگاه مترو پرند قرار دارد با تغییر 
در  تا  قرار دهد  اختیار شهرداری  در  کاربری 
تمام  را  کار  خود  منابع  با  شهرداری  عوض 
نشده  داده  تحویل  هنوز  زمین  این  اما  کند 
است و قرار بود بحث تعدیل کاربری از طریق 

اما   ، شود  پیگیری  شهرسازی  و  راه  وزارت 
هنوز این زمین تحویل شهرداری نشده است.
وجود  با  چرا  سوال که  این  به  پاسخ  در  او 
پیشرفت 9۰ درصدی یک خط مترو این خط 
افتتاح نشده است؟ گفت: مدل متروی پرند 
همچون تهران است که به صورت برق زمینی 
تغذیه می شود چرا که  ریل سوم  از طریق 
برنامه این بوده قطار پرند مستقیما وارد خط 
پس  حرکت کند.  تجریش  تا  و  شده  یک 
از طریق ریل سوم  پرند  برق متروی  شبکه 
تغذیه می شود که حدود 115 میلیارد تومان 
هزینه برای تامین ریل سوم که 1۰ کیلومتر 

آن باقی مانده، نیاز داریم .

تهرانی ها دیروز آلوده ترین روز سال 14۰۰ را تنفس 
کردند. حتی باران پاییزی و اندک هم نتوانست 
هوای پایتخت را دست کم به وضعیت قابل قبول 
برساند. براساس آخرین اطالعات شرکت کنترل 
کیفیت هوای شهر تهران، شاخص آالیندگی در 
عدد 129  روی  آذر  یک  به  منتهی  ساعت   24
ایستاده است و این یعنی هوای تهران همچنان 
آالینده  است.  ناسالم  حساس  برای گروه های 
غالب ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون 
است. پاییز سپری شده پایتخت تاکنون 39 روز 
هوای قابل قبول داشته است و در 21 روز هم هوا 
برای گروه های حساس ناسالم بود و یک روز هم 

هوا برای تمام گروه ها ناسالم بوده است.
ایران نیز در  از تهران دیگر کالن شهرهای  غیر 
معرض آلودگی هوای پاییزی هستند. آنطور که 
اطالعات سامانه پایش کیفی هوای شهر تهران 
نشان می دهد، براساس اطالعات سامانه پایش 

کنترل کیفیت هوای اصفهان، وضعیت هوای 
این شهر نیز در وضعیت ناسالم برای گروه های 
حساس قرار گرفته است و میانگین شاخص ها 
مقایسه  است.  ایستاده   14۶ عدد  روی 
شاخص ها در 24 ساعت منتهی به یک آذر، 7 
ایستگاه را در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها 
ثبت کرده است و این یعنی زور باد و باران هم 
در به آلودگی هوای این شهر که شهروندان آن 
در این روزها به دنبال جاری شدن آب در بستر 

زاینده رود هستند، نرسیده است. 
مسئوالن،  بعضی  گفته  به  اخیر  روزهای  در 
هوای  کیفیت  افزایش  راستای  در  اقداماتی 
کالنشهرها و کاهش ذرات آالینده صورت گرفته 
است، اقداماتی که به نظر کارشناسان ناکافی 

است.  بوده 
عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و 
تغییر اقلیم وزارت بهداشت در تازه ترین اظهار 

نظر به به ایسنا گفته است که تا زمانی که قانون 
هوای پاک اجرا نشود، عمال هیچ اتفاق مثبتی 
رخ نمی دهد: »قانون هوای پاک برای این ابالغ 
شد که به ما برای کاهش غلظت آالینده های هوا 

کمک کند زیرا ما بحران آلودگی هوا را داشتیم 
و خواستیم با بروز رسانی آن برای بهبود شرایط 
گام برداریم. این قانون سال 1374 ابالغ شده 
بود که مجددا در سال 139۶ مورد بازنگری قرار 
گرفت و مجددا ابالغ شد. قانون هوای پاک باید 
به درستی اجرا شود و مسئولیت همه سازمان ها 
وزارت کشور،  نفت،  وزارت  نیرو،  وزارت  از  اعم 
سازمان محیط زیست و... که در قانون مشخص 

است، اجرایی شود.
او تاکید کرده است: در آیین نامه فنی ماده 2 
قانون هوای پاک وظایف نهادها کامال مشخص 
است و اجرایی شدن آن یک همت جهادی از 
مردم  طرفی  از  می خواهد.  را  مسئوالن  سوی 
هم می توانند کمک کنند. بر اساس برآوردهای 
جهانی یک خانواده 4 نفره در طی یک سال 
فعالیت های  طی  معلق  ذرات  کیلوگرم   72
مختلفی که دارند تولید می کنند. تعداد زیادی 
موتورسیکلت در کشور داریم که تعداد اندکی 
از آنها معاینه فنی دارند و این کاری است که 
مردم باید انجام دهند و آن را جدی بگیرند تا به 

کاهش غلظت آالینده های هوا کمک کنند. 
گذشته  روز  دو  تهران،  و  اصفهان  از  غیر 
خبرهایی درباره آلودگی هوای تبریز نیز دست 
و  دو  از  معلق کوچکتر  ذرات  شد.  دست  به 
نیم میکرون هم معموال در این موسم هوای 
تبریز را آلوده می کنند. جواد رحمتی، معاون 
آذربایجان  استانداری  عمرانی  هماهنگی 
برنامه  یک  در  گذشته  شب  دو  شرقی 
نیروگاه در  و  تلویزیونی وجود چند کارخانه 
اطراف تبریز و استفاده از سوخت مازوت را 
عامل آلودگی این شهر دانست. او گفته بود: 
نیروگاه تبریز از 15 شهریور امسال به دلیل 
و  استفاده می کند  مازوت  از  فقط  قطع گاز 
این موجب شده است آلودگی هوای تبریز 
او  شود.  آغاز  گذشته  سال های  از  زودتر 
حمل ونقل  ناوگان  نوسازی  درباره  همچنین 
عمومی تبریز نیز گفته است: حدود 8 سال 
نوسازی  به  کمکی  هیچ  دولت  که  است 
بخش ناوگان حمل ونقل عمومی تبریز نکرده 
است. با توجه به اینکه تولید اتوبوس در داخل 
پاسخگوی حمل ونقل عمومی شهرهای کشور 
نیست از دولت می خواهیم تمهیداتی برای 

واردات این خودروها انجام دهد.  تبریز ۶۰۰ 
اتوبوس در ناوگان حمل ونقل عمومی خود دارد 
که میانگین عمر آنها باالی 15 سال و بسیار 

است. فرسوده 
اراک را شاید بتوان یکی از شهرهای همیشه 
البته  اراک  آلودگی هوای  آلوده کشور دانست. 
شروع  تابستان  در  و  موعد  از  زودتر  امسال 
شد. مدیر کل محیط زیست این شهر همان 
زمان در گفت وگو با روزنامه پیام ما، علت آن را 
اقلیمی دانست و گفته بود که آلودگی امسال با 
سال های قبل متفاوت است: »امسال جهت باد 
در این فصل از عرض های مرکزی کشور است و 
علت آلودگی اقلیمی است و نه صنعتی است.« 
البته همزمان با آغاز فصل سرما اراک هم به 
جرگه شهرهای آلوده به ذرات معلق کوچکتر از 
دو و نیم میکرون اضافه شده است. علیرضا 
کریمی، شهردار اراک در یک برنامه تلویزیونی 
درباره آلودگی هوای این شهر گفته است: » در 
8 ماهه نخست امسال 111 روز هوای اراک آلوده 
بوده است در حالی که در مدت مشابه سال 
هم  او  داشتیم.«  آلوده  هوای  روز  گذشته 21 
البته علت اصلی آلودگی را به گردن خشکسالی 
و ذرات معلق ناشی از گردوغبار انداخته و اضافه 
کرده است: »بحث اقلیمی و محصور بودن اراک 
در میان کوه ها و وجود صنایع در اطراف این 
شهر از دالیل دیگر آلودگی هوای اراک است. 
اکنون نیروگاه شازند گاز مصرف می کند اما در 
برخی ایام سال تا 7 میلیون لیتر مازوت مصرف 
می کرد و روزی 45۰ تن گوگرد به هوای اراک 
تزریق می شد. برای حل مسئله آلودگی هوای 
اراک طرحی در سال 8۶ تصویب شد که به دلیل 

کمبود اعتبارات اجرا نشده است.« 
در  هوا  آلودگی  اما گشایش گره  کارشناسان 
هوای  قانون  اجرای  در  را  ایران  کالنشهرهای 
پاک جست وجو می کنند. قانونی که در سال 
9۶ به دستگاه ها ابالغ شد اما به گفته رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس 23 دستگاه 
در اجرای آن کم کاری می کنند. سمیه رفیعی 
نیز به تازگی گفته است: اگر قانون هوای پاک 
اجرا شود مشکل آلودگی حل می شود اما هنوز 
برخی دستگاه ها دستورالعمل اجرای این قانون 

را ننوشته اند.

 کیفیت هوای 19 ایستگاه شهر تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت 

آذر با آلودگی هوا ر سید 

معاون شهردار تهران: 
 تفکیک از مبدا 60 درصد

از زباله گردی را کم می کند 
تهران  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
گفت: اگر تفکیک زباله از مبدا انجام شود 
می شود. زباله گردی کم  از  درصد   ۶۰ حداقل 
خبری  نشست  پیام ما،  روزنامه  به گزارش 
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با 
حضور جالل بهرامی و جمعی از مدیران این 

معاونت برگزار شد.
شهری  خدمات  معاون  بهرامی،  جالل 
نشست  این  ابتدای  در  تهران  شهرداری 
است که شهر  این  ما  وظیفه  خبری گفت: 
را تمیز کنیم و نباید به گونه ای برخورد کنیم 
و  شهرداری  وظیفه  آشغال  جمع کردن  که 
ریختن آن وظیفه دیگران است. البته عده 
رسانه  و  می دهند  انجام  را  کار  این  کمی 
ندهد. رخ  اتفاق  این  می تواند کمک کند که 
او در ادامه صحبت های خود گفت: در یک 
نفر  و روب شهری 14 هزار  سرویس رفت 
کارگر کار می کنند و در شهری با این فرهنگ 
این عدد خیلی زیاد است که تنها 14 هزار 

نفر زباله ها را از روی زمین جمع کنند.
معاون شهردار تهران افزود: در تهران دو هزار 
و 3۰۰ پارک داریم و باید زیبایی های شهر 
را به مردم نشان دهیم در عین حال هرجا 
کسری هست آن را نیز باید بگوییم. مردم 
باید  و آب گرفتگی  بارندگی  در جریان  شهر 
بدانند که از دو ماه قبل شهرداری الیروبی ها 

را انجام داده است.
دو  از  بیش  زمانی  تهران  در  تاکید کرد:  او 
میلیون نقطه تجمع زباله داشتیم که اکنون 
تالش  در  و  است  رسیده  نقطه  هزار   5۰ به 
در  برسانیم.  حداقل  به  را  آن  که  هستیم 
برخی از نقاط شهر تا سه بار مخازن را تخلیه 
هفته ای  اصفهان  در  حالی که  در  می کنیم. 
آن  باید  و  انجام می شود  اقدام  این  بار  دو 

اصالح کنیم. را 
میانی  )ایستگاه   Mrf پروژه  درباره  بهرامی 
پسماند( گفت: اولین پروژه mrf تا 45 روز 
با سرمایه گذاری  دیگر در سه منطقه تهران 
5۰ میلیاردی افتتاح می شود. تا یک سال 
افتتاح  تهران  در   mrf ایستگاه   12 آینده 

می شود.
بهرامی درباره کودکان زباله گرد نیز گفت: هر 
طرحی را که برمبنای ساماندهی زباله گردی 
تنظیم کنیم غلط است. باید علت زباله گردی 
را پیدا کنیم. بخش عمده ای از علت به ما 
بر می گردد و باید شیوه جمع آوری پسماند 

را اصالح کنیم.
طرح  که  کنیم  کمک  باید  داد:  ادامه  او 
بدانیم  باید  و  بیفتد  اتفاق  مبدا  از  تفکیک 
و  داریم  وظیفه  نیز  خود  خانه های  در  که 
باید زباله ها را تفکیک کنیم. شهرداری باید 
شهروندان  برای  را  تفکیک  زیرساخت های 
زیر  در  را  پدیده  این  علت  باید  ایجاد کند. 
ساخت های شهری اصالح کنیم و مردم نیز 
اگر  بپذیرند.  را  خود  اجتماعی  مسئولیت 
تفکیک از مبدا انجام شود حداقل ۶۰ درصد 

می شود. زباله گردی کم  از 

 قطع سه اصله درخت 
در چهارباغ عباسی اصفهان 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری اصفهان گفت: سه اصله چنار آلوده 
سیتوسپورایی(  )شانکر  نارنجی  فیتیله  به 
در محور چهارباغ عباسی شناسایی شده که 
علی رغم سم پاشی های انجام شده و عملیات 
به زراعی، به دلیل آلودگی شدید درختان به 
بیماری قارچی مجبور به حذف این درختان 
گفت:  ایمنا  به  عرفان منش  مجید  شدیم. 
به اهمیت وجود درختان در فضای  با توجه 
سبز شهری به عنوان عناصر پایدار و ارزشمند 
توسط  شهر  سطح  درختان  اکولوژیکی، 
رصد  منظم  طور  به  کارشناسان گیاه پزشکی 
می شوند تا در صورت وجود هرگونه عالئم آفت 
یا بیماری مورد بررسی قرار گرفته و در اسرع 
وقت اقدام الزم برای مبارزه با آفت یا بیماری 
انجام شود. او افزود: به منظور تشخیص دقیق 
نوع بیماری موجود، از ریشه و یا ساقه درخت 
بررسی  از  پس  و  شده  نمونه گیری  مربوطه 
میکروسکوپی و ماکروسکوپی نمونه های آلوده 
و تشخیص نوع دقیق عامل بیماری زا )قارچ، 
باکتری، ویروس یا نماتد(، سم اختصاصی 
تجویز  بیماری زا  عامل  مربوطه جهت کنترل 
می شود. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: پس از 
انجام سمپاشی نیز بار دیگر بازدید و بررسی 
و  نوع  بودن  موثر  از  اطمینان  جهت  به  الزم 
میزان سم و جلوگیری از پیشرفت بیماری و 
ادامه داد: طی  او  انجام می شود.  کنترل آن 
بازدیدهای دوره ای به عمل آمده کارشناسان و 
بررسی های آزمایشگاهی الزم، سه اصله چنار 
آلوده به فیتیله نارنجی )شانکر سیتوسپورایی( 
در محور چهارباغ عباسی شناسایی شده که 
علی رغم سم پاشی های انجام شده و عملیات 
به زراعی، به دلیل آلودگی شدید درختان به 
بیماری قارچی مذکور متاسفانه بهبودی حاصل 
نشد و مجبور به حذف این درختان شدیم.

اراک را شاید بتوان یکی از 
شهرهای همیشه آلوده کشور 
دانست. آلودگی هوای اراک 
البته امسال زودتر از موعد و در 
تابستان شروع شد. مدیرکل 
محیط زیست این شهر همان 
زمان در گفت وگو با روزنامه 
پیام ما، علت آن را اقلیمی 
دانست

روزهایی که  در  است.  اخیر  روزهای  در  ایران  زیستی  محیط  چالش  ابر  دومین  آب  بحران  از  بعد  هوای کالن شهرها  آلودگی  |پیام ما| 
اصفهانی ها در زاینده رود بست نشینی می کنند و به دنبال جاری شدن آب در زاینده رود و سهم آب در زمین های کشاورزی اند، آسمان 
بسیاری از شهرهای ایران آلوده است. ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون در هوای شهرها جوالن می دهد و نفس ها را تنگ کرده 
است. تا ساعت یازده دیروز، یک آذر و همزمان با آغاز آخرین ماه پاییز، شاخص آالیندگی در چند شهر قرمز رنگ شد. وضعیتی که به دلیل 

پایداری های جوی و پدیده وارونگی دما ممکن است ادامه دار باشد. 

|  
رنا

 ای
 |

 آالینده غالبشاخص و کیفیت هواشهرهای آلوده ایران، اول آذر 1400

ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون14۶/ ناسالم برای گروه های حساساصفهان

ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون115/ ناسالم برای گروه های حساس میبد

گرد و غبار/ ذرات کوچکتر از ده میکرون5۰۰/ خطرناک شوشتر

ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون151/ ناسالم بم

ذرات معلق  کوچکتر از دو و نیم میکرون1۶3/ ناسالم اشتهارد البرز

ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون155/ ناسالم ورامین تهران

ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون112/ ناسالم برای گروه های حساس مشهد



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 21۶۰   | سه شنبه  2 آذر 14۰۰  |4 اطالع رساین

افقی
 1 - سخنرانی - زباندار بی زبان، گنگ - 
هموزن2 - سوسمار - شکستگی های 
طبقات رسوبی زمین - چهره نما، مرآت، 
اختراع ماروی - نت سوم، نت مخمور، 
پیشوند فعل مضارع3 - خجستگی - 
حس وارونه - گوسفند قربانی4 - شهر، 
دومین   - امور  به  آگاه  جاده،  راهنمای 
پادشاه صفوی بعد از شاه اسماعیل - كر، 
ناشنوا، اعداد گنگ در ریاضی5 - نت آخر، 

عدد ماه، عدد کارمندی، تایید ایتالیایی - 
دختر - هنوز التین، عالمت مصدر جعلی 
- طایفه ایرانی، قوم غیور۶ - کنایه از الغر 
و ضعیف، نزدیک به مرگ ، بسیار ضعیف 
و الغر - دریا - پهن و هموار7 - لوس 
- آسایش یافتن، برآسودن - پارازیت، 
شكاف8 - رشته کوه آلمان - گذر گاه - 
صنم ها9 - صندلی راحتی - آبزی نیست 
- آب بینی1۰ - نوای موسیقی  - هستی 
و وجود - نوعی تخم مرغ، از سبک های 
این سبک  در  پا  و  کشتی، گرفتن کمر 

آراسته شده،  زیور  به  است،  آزاد  کشتی 
پرتقال   - را11  چیزی  شیرین گرداننده 
طواف   - شطرنج  مساوی   - معروف 
کننده، طواف کننده را گویند - خط كش 
پا،  جای   - خارجی12  چای  مهندسی، 
رفوزه - در قید و بند دنیا - پایه اداری، 
اسب   - رتبه كارمندی13  حقوقی،  پایه 
باركش - از درختان جنگلی - مرد گنگ 
 - دارنده  باز   - مکزیک  پول   - وکر14 
تالش15 - مرجان - عریض - شکوه، 
اجاق کیک پزی، نوعی اجاق گاز - روستا، 

عدد روستایی

عمودی
1 - گندم درشت - خدا را نمی پرستد، 
دیوار  روی  نگار  و  نقش   - پرست  بت 
از  اثری   - دکتر  پزشک،   - سقف2  یا 
بریان - چشم درد - پشت سر،  شاتو 
عقب3 - نمایشنامه ای که دارای ویژگی 
های نمایشی و حرکات بدنی مبالغه آمیز 
باشد - شهر بادگیرها، استان کویری4 - 
بوی نامطبوع - بهره وام، پول نامشروع 
- نوعی موشك5 - استوار و محکم  - 
ترسان،  زائو  خاندان،   -  ۶ امریکا  شهر 
سرخ كمرنگ - در نوردیدن، قبیله حاتم، 
پیمودن - خاک سفالگری، خاک سرخ، 
خاک عهد عتیق - فیلمی از محمدعلی 
طالبی7 - عدد کار خراب کن، عددی یک 
رقمی، عدد خیطی - حرف انتخاب، بله 
آلمانی، حرف گزینش - خوش اندام - 
خواهران  از  دور،  به  اشاره  اشاره،  ضمیر 

برونته8 - نویسنده همسایه ها - سخنان 
بیمار گونه9 - بانگ نزدیک، بانگ چوپان، 
مترادف  آذری،  گوشت   - عربی  ضمیر 
 - سعادت  مرغ   - ترك  اسب  آشغال، 
مهرجویی  داریوش  از  فیلمی   - بخت1۰ 

نمایش،  صحنه   - نظامی11  تمرین   -
آفت غالت، رود اروپایی - نمره عالی - 
فرزند زكریا، پیغمبر زمان اردشیر بابكان 
- عضو باال نشین، راز12 - راه روشن - به 
طرب آوردن - درهم پیچیدن - صدای 

گوسفند13 - بدنیا آوردن - کارگردان هزار 
دستان - محكم و استوار، قطعی14 - 
شهری در عراق - اصحاب غار، غار - نوعی 
جوجه تیغی15 - کهنسال - دریاچه ای 

در روسیه

جدول شماره 2160

خراسان رضوی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق برای 
نخستین بار موفق به حمل یک محموله ترافیکی در جاده 
ترانزیتی مشهد-تهران شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
شمال شرق،  منطقه  ایران-  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط 
رئیس واحد ترابری این منطقه با اعالم مطلب باال گفت: 
این اقدام شایسته تقدیر همکاران ما، با استفاده از تجارب 
نیروهای واحد ترابری و بدون نیاز به نیروهای برون سازمانی 

محقق  شده است.
سیدمصطفی سیدرضایی اضافه کرد: علی رغم محدودیت ها و 
مشکالت موجود در این مسیر، کارشناسان منطقه شمال شرق 
بدون بهره گیری از تجهیزات باربری مرسوم، موفق شدند یک 
مخزن 9۰ هزار لیتری را از مرکز انتقال نفت شهید سربرزگر 
شاهرود  به  نیروگاه سیکل ترکیبی قدس )شهید باکری( 
سمنان حمل کنند. او ضمن تشریح عملیات بارگیری، حمل 
و تخلیه این محموله ترافیکی گفت: در استعالم های سازمان 
حمل و نقل جاده ای استان سمنان، مسیر شاهرود، آزادشهر، 
گرگان، ساری، فیروزکوه و سمنان پیشنهاد شده بود که عالوه 

بر طوالنی بودن مسیر و زمان بر بودن آن، هزینه باالیی در بر 
داشت. سیدرضایی خاطر نشان کرد: همکاران واحد ترابری 
با بررسی های متعدد موانع، پل ها و...  منطقه شمال شرق 
و  اندازه گیری  دقیق  به صورت  را  سمنان،  شاهرود-  جاده 
کنترل نمودند که در نتیجه آن به بروزرسانی نشدن اطالعات 
سامانه جامع سازمان حمل و نقل جاده ای استان سمنان 
پی برده و لذا با رایزنی ها و نامه نگاری های الزم توانستند این 
اطالعات سامانه را بروزرسانی کنند و برای حمل این محموله 

ترافیکی از جاده ترانزیتی مشهد –تهران مجوز بگیرند. 

با تالش کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق انجام شد:
حمل موفق محموله ترافیکی در جاده ترانزیتی مشهد-تهران سراسری  جشنواره  چهارمین  اختتامیه  آیین 

می شود. برگزار  حرم«  »حبیب  هنری  فرهنگی 
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان و 
دبیر چهارمین جشنواره سراسری فرهنگی هنری 
»حبیب حرم« از برگزاری اختتامیه این جشنواره  

در روز پنجشنبه 4 آذر ماه خبر داد.
امیر ترکاشوند گفت: قریب4۰۰ اثر از استان های 
مختلف کشور در این جشنواره به آستانه رقابت 
هنرمندان   : تصریح کرد  همچنین  او  رسیدند. 
متعدد از استان های همدان، تهران،البرز، سمنان، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، چهارمحال و 
بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، فارس، 
گلستان، لرستان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، 
زنجان، یزد، اصفهان، قزوین، مازندران، گیالن، قم 
و مرکزی به دبیرخانه جشنواره آثار ارزشمند خود 

را ارسال کرده اند.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج هنرمندان استان 
و  سازمان  این  مسئول  ترکاشوند،  امیر  همدان، 

دبیر چهارمین جشنواره سراسری حبیب حرم، روز 
یکشنبه در جمع خبرنگاران راوی این جشنواره، 
جشنواره  چهارمین  اختتامیه  داشت:  اظهار 
سراسری فرهنگی هنری حبیب حرم در استان 
راه  محیطِی  نمایش  ورود گروه های  با  همدان 
یافته به مرحله نهایی از 2 آذرماه آغاز بکار و داوران 
نمایش ها را داوری و در روز پنجشنبه 4 آذر ماه 
14۰۰ مراسم پایانی و تقدیر از برگزیدگان برگزار 

می شود.
ترکاشوند با بیان اینکه، ادوار گذشته این جشنواره 
است،  مواجه شده  فراوانی  استقبال  با  2ساالنه 
چهارمین جشنواره هم به حول و قوه الهی باهمت 
سازمان بسیج هنرمندان و همکاری دستگاه های 
متولی امر فرهنگ و هنر  در محل مجتمع بوعلی 
سینا همدان با حضور جمع کثیری از هنرمندان 
و شیفتگان مکتب سرلشکر شهید حاج حسین 

همدانی برگزار می شود.
او ابراز کرد: این دوره از جشنواره در موضوعات: 

حسین  حاج  شهید  پاسدار  سرلشکر  سیره 
همدانی،خانواده های معظم شهدای مدافع حرم، 
ایثار و  جبهه مقاومت، استکبارستیزی، فرهنگ 
شهادت و در بخش ویژه به نقش شهید همدانی 
در کنار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی و 
همچنین شهید بهروز مرادی،شهید شاخص بسیج 

برگزار می شود. هنرمندان کشور 
ترکاشوند بیان کرد در مجموع حدود 4۰۰اثر از 23 
استان مختلف کشور در 4 بخش شعر، ادبیات 
داستانی، عکس و نمایش محیطی در این دور از 

جشنواره شرکت کرده اند.
دبیر این جشنواره ابراز کرد: در چهارمین جشنواره 
سراسری فرهنگی هنری حبیب حرم در بخش 
شعر 2۶۰ به دبیرخانه جشنواره اسال شد که از 
این تعداد 237 اثر حائز شرایط و قوانین جشنواره 
بودند و وارد مراحل داوری شدند که در آخر 8 اثر 
در دو سطح کالسیک و سپید به عنوان برگزیدگان 

جشنواره معرفی می شوند.

اختتامیه جشنواره »حبیب حرم« برگزار می شود

سمیه باقرزاده/ مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
با اشاره به لزوم مدیریت مصرف بهینه گاز طبیعی در 
همه بخش های مصرفی گفت: گاز ادارات و موسسات 
دولتی پرمصرف استان از ابتدای آذرماه قطع خواهد 
اظهار  مطلب  این  اعالم  با  افتخاری  شد.  حسن 
کرد: مطابق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، 
شرکت های  و  مؤسسه ها  سازمان ها،  ادارات،  تمام 
نیروهای مسلح  انقالب اسالمی،  نهادهای  دولتی، 
مصرف  ضوابط  رعایت  به  مکلف  ها  استانداری  و 
شرکت  مطلب که  این  بیان  با  او  هستند.  انرژی 
گاز استان با تشکیل گشت های پایش نسبت به 
ساختمان های  و  ادارات  رفاه  دمای  رعایت  کنترل 
دولتی اقدام می کند افزود: گاز ادارات و موسسات 
دولتی پرمصرف که به بخشنامه مدیریت مصرف 
بهینه گاز طبیعی توجه نکنند از ابتدای آذرماه قطع 
داد:  ادامه  استان  شرکت گاز  مدیرعامل  می شود. 
ادارات و موسسات دولتی پرمصرف در مرحله اول 
اخطار کتبی دریافت کرده و در صورت مشاهده مجدد 

عدم رعایت صرفه جویی یا عدم رعایت دمای رفاه، 
جریان گاز طبیعی آنان با هماهنگی استانداری قطع 
می شود. به گفته افتخاری، رعایت دمای رفاه 18 تا 
21 درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی و بسته و 
دمای 18 درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای 
عمومی سرپوشیده، روشن کردن وسایل گرمایشی 
یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش کردن 
آنها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، خاموش 
کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل، استفاده 
از دستگاه های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی 
توسط  انجام معاینه فنی موتورخانه ها   ،B و  A باال
سازمان  سوی  از  تأیید صالحیت شده  شرکت های 
دوره ای  تعمیر  و  سرویس  ایران،  استاندارد  ملی 
تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب 
سامانه پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش 
اصلی  از  بازدهی وسایل گاز سوز  و  ایمنی  ضریب 
اول  معاون  بخشنامه  در  نکات مطرح شده  ترین 

است. رئیس جمهوری 

 سیده حبیبه مومنی /  شهردار گرگان این شهر را مهد تئاتر و بسکتبال ایران از زمان های دور 
خواند.  به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، مهندس محمدرضا سبطی 
در آیین اختتامیه سی و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی 
اظهار داشت: از برگزاری این جشنواره باید نهایت استفاده کرد چرا که زبان هنر تاثیر به سزایی 
در جامعه دارد و تئاتر مردمی ترین هنری است که می تواند جامعه را به صورت هدفمند، 
مورد تاثیر قرار دهد.  سبطی افزود: نقش هنر در بیان معضالت رفتاری، اخالقی و اجتماعی 
انکارناپذیر است و ما باید با بهره گیری از این مدیا در زمینه کاهش آسیب ها و ناهنجاری های 
اجتماعی و پیشگیری از رواج بداخالقی ها و مقابله با آسیب های فرهنگی فضاهای مجازی 
تالش کنیم.  او تصریح کرد: اجرای رویدادی به نام جشنواره تئاتر، آن هم پس از فروکش 
کردن شیوع ویروس کرونا، هوای تازه ای بود کـه روح مردم گرگان زمین و گلستان ایران را 
نوازش داد.  شهردار گرگان بیان کرد: بدیهی است که گرگان، از دیرباز، مهِد تئاتر و بسکتبال 
ایران بوده و بنده از همین جایگاه اعالم می کنم که همه در کنار هم از این میراث معنوی و 

مورد عالقه مردمان شهرم، حراست و حفاظت خواهیم کرد.
 سبطی در پایان نام و خاطره محمدهادی نامور، عطاهللا صفرپور و قدرت صالحی که دار فانی 
را وداع گفته اند گرامی داشت و برای استاد حاج یحیی دیوانی آرزوی سالمتی و شفای عاجل 
کرد.  سی و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان با حضور داوران مطرح کشوری با حمایت 

ویژه مدیریت شهری گرگان به مدت 4 روز در مرکز استان برگزار شد.

محمدابولیان/  چرخه حیات محصوالت فوالد اکسین خوزستان سبب 
شده که از آن عنوان فوالد پاک نام برده شود.   فوالد اکسین خوزستان 
با استفاده از تکنولوژی روز دنیا از تجهیزات به روزی در زمینه تولیدات 
محصوالت فوالدی برخوردار است و به همین دلیل در رده صنایع سبز قرار 
گرفته است. این شرکت عالوه بر این مزیت مهم، پس از مستعمل شدن 
نیز قابلیت بازیافت و بکارگیری مجدد در فرآیندهای تولیدی و عمرانی 
را دارد.کلیه فرایند های شرکت فوالد اکسین خوزستان حسب الزامات 
سیستم  استاندارد  جدید  ویرایش  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
مدیریت محیط زیست )ISO14۰۰1:2۰15( از قبیل خروجی دودکش ها، 
صوت محیط زیستی ، پساب، پسماند، تحت پایش برنامه ای به صورت 
منظم در حال کنترل هستند. بنابراین موضوع حفاظت محیط زیست از 
اهم اهداف متعالی شده در شرکت فوالد اکسین خوزستان محسوب 
می شود. در این باره مدیریت HSE نیز مولفه طرح ریزی، اجرا، کنترل 
را )بر اساس چرخه PDCA( مطابق  عملیات و فعالیت های سازمان 

الزامات محیط زیستی جاری سازی کرده است

گاز ادارات دولتی پرمصرف 
در خراسان رضوی از اول آذرماه قطع می شود

شهردار گرگان در اختتامیه جشنواره تئاتر: 
شهر گرگان از دیرباز مهد تئاتر و بسکتبال بوده است

فعالیت فوالد اکسین خوزستان 
در صنایع سبز

| خراسان رضوی | | گلستان | | خوزستان |
آیین پایانی »جایزه كتاب سال استان 

کرمان« به میزبانی مجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان برگزار می شود

 کتاب؛ سرچشمه دانایی 

مجتمع  اجتماعی  خدمات  و  روابط عمومی  مدیر 
پایانی  آیین  گفت:  رفسنجان  سرچشمه  مس 
استان  سال  کتاب  جایزه  دوره  »بیست ویکمین 
شهر سرچشمه  در  آذرماه  چهارم  پنجشنبه  کرمان«، 

می شود. برگزار 
سرچشمه  مس  مجتمع  روابط عمومی  گزارش  به 
رفسنجان، روح هللا ابوالهادی افزود: در ادامه برنامه هایی 
که با محوریت تکریم اهالی کتاب و رویدادهایی که 
با هدف گسترش فرهنگ کتاب خوانی همواره برگزار 
کرده ایم، امسال به فاصله چندروز از »هفته کتاب«، در 
شهر سرچشمه میزبان آیین پایانی جایزه کتاب سال 

استان کرمان خواهیم بود.
او ادامه داد: این رویداد، از پرسابقه ترین و مهم ترین 
زمینه  در  به ویژه  استان کرمان،  فرهنگی  رویدادهای 
گفته  به  آن،  بیست ویکم  دوره  در  که  است  کتاب 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به عنوان متولی 
این رویداد، بیش از 7۰۰ اثر شرکت کرده اند و در آیین 
پایانی، از مولفان و مترجمان برگزیده و صاحبان آثار 

برتر، تقدیر می شود.
ابوالهادی با اشاره به این که موضوع کتاب و کتاب خوانی 
همیشه از موضوعات اولویت دار در این مجموعه بوده و 
از سال گذشته هم، شعارِ »کتاب؛ سرچشمه دانایی« 
شده،  انتخاب  کتاب  حوزه  برنامه های  اجرای  برای 
در  بزرگ کتاب مس  نمایشگاه های  برگزاری  گفت: 
»یک  نشست  برگزاری 37  رفسنجان،  و  سرچشمه 
مولف، یک کتاب« تاکنون، حمایت از مولفان و ناشران 
استان کرمان در قالب خرید کتاب یا حمایت از چاپ 
و انتشار آثار برجسته، از جمله فعالیت های شاخصی 
و هنر«  است که ذیل شعار »مس، حامی فرهنگ 
در یک دهه گذشته توسط روابط عمومی مجتمع انجام 

شده است.
سرچشمه  مس  مجتمع  روابط عمومی  افزود:  او 
رفسنجان، همچنین در سه چهار سال اخیر به صورت 
جّدی از نامزدی رفسنجان در مسیر پایتختِی کتاب 
این  انتخاب  در  و نقش موثری  ایران حمایت کرده 
شهر به عنوان »شهر خالق ایران در ترویج کتاب خوانی« 
راه  در  هم  انار  توابع  از  ساقی  روستای  از  و  داشته 
کتاب«  دوستدار  »روستای  به عنوان  شدن  انتخاب 

است. حمایت کرده 
مدیر روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس 
پایانی  آیین  گفت:  پایان  در  رفسنجان  سرچشمه 
استان  سال  کتاب  جایزه  دوره  »بیست ویکمین 
کرمان«، پنجشنبه چهارم آذرماه، با حضور چهره های 
برجسته فرهنگی استان و مقامات کشوری و استانی، 

می شود. برگزار  شهر سرچشمه  در 

شهردار کرمان تأکید کرد:

لزوم سرعت بخشی 
خدمت رسانی توسط معاونت 

خدمات  شهری 
شهردار کرمان گفت: اهمیت معاونت خدمات شهری 
خدمت رسانی  از  وسیعی  حوزه  که  جهت  این  از 
ارتباط  در  آن  اقدامات  و  دربرمی گیرد  را  مردم  به 
مستقیم با مردم قرار دارد، دوچندان است و توجه و 

می طلبد. را  ویژه ای  رسیدگی 
به گزارش کرمان آنالین، سعید َشعرباف تبریزی در 
شهری  خدمات   معاونت  جدید  سرپرست  با  دیدار 
شهرداری کرمان و جمعی از مدیران شهری، معاونت 
به  خدمت رسانی  وسیع  حوزه  را  شهری  خدمات  
در  خوبی  بسیار  کارهای  افزود:  و  دانست  مردم 
انجام  شهرداری  شهری  خدمات   معاونت  حیطه 
و  مدیران  بین  تعامل  و  همکاری  با  باید  و  شده 
کارکنان حوزه خدمات  شهری شاهد سرعت بخشی 
در خدمت رسانی به شهروندان باشیم. او خاطرنشان 
خام،  آب  شبکه  تکمیل  ازجمله  موضوعاتی  کرد: 
جدی  پیگیری  جدید،  آرامستان  پروژه  تکمیل 
مسئله حیوانات بالصاحب، طرح تفکیک از مبدأ و 
به روزرسانی تجهیزات آتش نشانی و خدمات ایمنی 
در  شهری  مدیریت  اولویت های  جزو  شهرداری، 
حوزه معاونت خدمات  شهری است. شهردار کرمان 
تأکید کرد: در حال حاضر، مهم ترین برنامه ای که در 
پیگیری شود،  هر چه سریع تر  بایستی  کوتاه مدت 
سالگرد  برگزاری  برای  شهری  فضای  آماده سازی 
افزود:  تبریزی  دل هاست. شعرباف  شهادت سردار 
پس از آن، باید برای آماده سازی شهر جهت استقبال 

باشیم.  داشته  ویژه  برنامه ریزی  بهار،  از 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه  

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

فاقد سند رسمی
فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  1 و 3  به دستور مواد  نظر 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیات   14۰۰۶۰3۰۶۰۰۶۰۰3544 شماره  رأی  برابر  و   139۰/۰9/2۰ مصوب 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای 
جواد جمشیدی زرمهری فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 25332 صادره از تربت حیدریه نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۶7/1۰ متر مربع )یکصد و شصت و هفت و ده صدم متر مربع 
( قسمتی از بالک شماره 89۰ و 892 فرعی متصل به 4۶7 فرعی و باقیمانده 4۶7 فرعی اراضی دیزقند 
تربت حیدریه  ملک  ثبت  حوزه  بخش یک  رضوی  در خراسان  واقع  اربعه  دهستان  اصلی   231 پالک 
به موجب  لذا  است.  گردیده  تقی مظاهری محرز  آقای محمد  مالک رسمی  از  الواسطه  خریداری مع 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
اداره ثبت  به  نماید و گواهی تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل  به تقدیم دادخواست  مبادرت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراص در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محلی 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰8/17- تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰9/۰2

سید امین موسوی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

دوم
قوه قضائیهنوبت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد  

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  به دستور  نظر 
رسمی مصوب 139۰/۰9/2۰ و برابر رای شماره 14۰۰۶۰3۶۰13۰۰1197 مورخ 14۰۰/۰۶/21 هیات اول 
و  مالکانه  ثبت ملک گناباد تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  قانون مذکور مستقر  ماده یک  موضوع 
بالمعارض متقاضی آقای امیر امامی روشناوند فرزند داوود در  ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
22۰/47 مترمربع از پالک شماره 2287 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک 
حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای اسماعیل مخلوقی مالک رسمی محرز 
گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰9/۰2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰9/17 
سیدضیاالدین مهدوی شهریـ  رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
اگهی فقدان سند مالکیت   

نظر به اینکه آقای / خانم خلیل عرب فرزند عثمان بموجب دو برگ استشهادیه شهادت 
شهود تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین بشماره پالک 4 فرعی از 12۶۶ ـ اصلی بخش 13 مشهد را نموده و مدعی 
است سند مالکیت  مزبور به دلیل جابجایی مفقود گردیده است که به حکایت سامانه 
الکترونیکی  دفتر  بشماره  کشوری  مدیریت  سامانه  مالکیت  امالک  کشوری  مدیریت 
و  98 صادر  و   ۰414۰2 مالکیت  و سند  ثبت  عرب  خلیل  بنام   13992۰3۰۶۰۰7۰۰3443
استناد  به  لذا  ندارد.  حکایتی  این  از  بیش  امالک  دفتر  و  ثبتی  پرونده  تسلیم گردیده 
تبصره یک ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر 
مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا  داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  کس 
را  خود  اعتراض کتبی  آگهی  این  انتشار  تاریخ  ار  روز   1۰ ظرف  بایستی  است  خود  نزد 
بدیهی  نماید  اداره تسلیم  این  به  یا سند مالکیت رسمی  به پیوست اصل سند مالکیت 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
آن   تسلیم  و  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  به صدور  نسبت  معامله رسمی  یا سند  مالکیت 

به متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار :14۰۰/۰9/۰2

مالک فعلی : خلیل عرب فرزند عثمان 
نوع ملک : زمین 

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  )ره( 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جامـ  هادی نیکوفکر 
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کارزار آبخوان

خانه زینت الملوک یکی از خانه های تاریخی شیراز/ میزان

| یخدان مویدی کرمان |
دوره  اواخر  یادگارهای  از  مویدی کرمان  یخدان 
صفویه است و نظیر دیگر یخچال های تاریخی، 
از آن به منظور نگهداری یخ برای روزهای تابستان 
به قنات مشهور  نام مویدی  استفاده می   کردند. 
تامین  آن  از  بازمی گردد که آب یخچال  مویدی 
یخدان،  صاحب  می گویند  برخی  البته  می شد. 
فردی به نام موید الدین ریحان، یكی از كارگزاران 
یخدان  انبار  آب  است.  بوده  كرمان  حكومت 
از  دارد  قرار  موبدی  محله کوچه  در  موبدی که 
معروف ترین آب انبارهای موجود است که در حال 
حاضر متروکه ولی پا بر جاست. در حال حاضر 
عنوان  به  آن ها  از  و  یخدان ها خشک شده  آب 
نمونه ای از میراث های به جا مانده از پیشینیان 
یاد می شود. آب آشامیدنی مردم در قدیم از آب 
موجود در مخازنی تامین می شد که به آب انبار 
موسوم بودند. این مخازن را از منابع آبی از قبیل 
رودخانه، قنات، چشمه و یا آب باران پر می کردند. 
بلند  دیوارهای  پشت  انبار  آب  این  در  همچنین 
سطوحی صاف تعبیه می کردند که در شب های 
زمستان آب آن قسمت یخ می بست و از این یخ 

در فصل تابستان به وفور استفاده می کردند. نکته 
جالب توجه در این یخدان این بوده که آب آن 
از قنات تامین می شده و فالوده فروشان صاحب 
آن ها بودند. اگر پای صحبت قدیمی های کرمان 
بنشینید، می گویند در ساعات ابتدای صبح های 
تابستان، فالوده فروش ها فالوده کرمانی را در سایه 
یخچال ها درست می کردند و به مردم می فروختند. 
بدین ترتیب به نظر می رسد یخدان ها به مکانی برای 
تفریح و استراحت مردم نیز تبدیل شده بودند. 

عناصر تشکیل دهنده  یخدان  مویدی نظیر دیگر 
یخدان ها عبارت اند از مخزن، حصار، استخر و چاله  
یخ. مصالح بنا را خشت خام و مالت گل تشکیل 
می دهند. خشت خام عایق حرارتی است و گرما 
را به داخل یخچال عبور نمی دهد. پله های یخدان 
نیز برای دسترسی و نگهداری مطلوب و تعمیر 
خشت ها بنا نهاده شده بود و در حقیقت هر سال 
یک الیه جدید خشت و گل روی گنبد می کشیدند. 

/ سیری در ایران

در روز 2ام آذر 1399، روزنامه سراسری »پیام ما« 
گزارشی با عنوان »قلعه » اورارتویی « میدان تیر 
شد« منتشر کرده است که به امضای تفاهم نامه 
میراث فرهنگی و یک ارگان نظامی برای تبدیل 
دارد.  اشاره  تیر  میدان  به  تاریخی  قلعه  یک 
»ساخت  تیتر  با  دیگری  گزارش  همچنین 
بیمارستان و مدرسه در حریم گسل ممنوع« در 

این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

نمایش »آسانسور نداره« به نویسندگی »سباستین تیری« ترجمه 
»هومن حسین زاده« و کارگردانی لبخند بدیعی از نهم آذر 14۰۰ ساعت 
19:45 اجراهای خود را در تاالر استاد انتظامی مجموعه خانه هنرمندان 
آغاز می کند. در نمایش کمدی »آسانسور نداره« که به شیوه »بورلسک« 
بر روی صحنه خواهد رفت، ارسطو  خوش  رزم، علی  عامل هاشمی و 
شیما ملکی به ایفای نقش می پردازند و امیر قالیچی مجری طرح و 
مدیر روابط عمومی، کهبد تاراج مدیر تولید، لبخند بدیعی طراح صحنه، 
پگاه ترکی طراح لباس، شایان کیانی طراح پوستر، عماد دولتی عکاس، 
محمد امین قهرمانی و شیما ملکی دستیاران کارگردان این اثر نمایشی 
هستند. پیش از این نمایش »آسانسور نداره«  آذر ماه 1398 در کارگاه 
نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته بود و مورد استقبال مخاطبان 
تئاتر قرار گرفته بود. پیش فروش بلیت نمایش »آسانسور نداره« از 
امروز در سایت تیوال به آدرس www.tiwall.com  آغاز می شود و 

عالقه مندان برای پیش خرید این نمایش می توانند اقدام کنند.

 فیلم کوتاه »در مال عام« به کارگردانی پوریا اوسطی و تهیه کنندگی 
جشنواره  هفتاد و پنجمین  رقابتی  بخش  به  حیدری  سامان 
بین المللی »سالرنو« ایتالیا راه پیدا کرد. به گزارش مهر، این فیلم 
درباره حمایت از خانواده است که در آن فرشاد برای گذران زندگی 
با دیگران شرط بندی می کند تا پس از به دار آویختن خود زنده 
بماند … . هفتاد و پنجمین دوره این جشنواره از 22 تا 27 نوامبر 
2۰21 برابر با اول تا ششم آذر سال جاری، در شهر سالرنو برگزار 
می شود. جشنواره »سالرنو« از زمان آغاز به کار خود به عنوان یک 
رویداد رقابتی برای تولیدات ایتالیایی و بین المللی شناخته شده 
است؛ بنابراین مقایسه ای مستمر در مورد تحوالت سینمای جهان 
را شامل می شود. همچنین این جشنواره یک کارکرد اجتماعی 
مهم برای سینما قائل است و هدف آن این است که پیوسته 
بصری«  و  »سمعی  رسانه های  و  فناوری ها  تحوالت  با  را  خود 

جدید تطبیق دهد.

سیستان و بلوچستان  استان  تقسیم  به  نه  نام  با  کارزاری 
#نه_به_ هشتگ  با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار  در 
تقسیم_استان می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب 
مجلس  رئیس  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس جمهور  به 
شورای اسالمی آمده است: »به استحضار می رساند که چند 
سالی بود که زمزمه طرح تقسیم استان سیستان وبلوچستان 
به گوش می رسید. متاسفانه این طرح مجدد بر سر زبان ھا 
افتاده است و توسط افرادی غیر دلسوز رهبری و مطرح می شود 
ناراحت و مخدوش و قلوب پاک  را  که خاطر میلیون ھا نفر 
جوانان این خطه را مشوش کرده است. با توجه به مشترکات 
فرهنگی، قومی و مذهبی در این استان، برخی افراد درصدد 
سواستفادہ ھای شخصی هستند تا این مردم را نسبت به دولت 
محترم و انقالب بدبین کنند و متاسفانه در حال تالش برای 
ایجاد اختالفات قومی و مذهبی هستند. با توجه به شرایط 
کنونی کشور، این طرح از لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع 
مردم و دولت نخواهد بود؛ چرا که پهنای استان برای مردمانش 
یک ظرفیت می تواند باشد. آیا نیاز است برای محرومیت زدایی، 
این خاک، همچون مناطقی از بلوچستان که به خراسان جنوبی، 
کرمان و هرمزگان الحاق شدند، تکه تکه شود؟ این مناطق هم 
اما همچنان که  پیشرفت جدا شدند  و  ترقی  به خاطر  زمانی 
مستحضرید پس از گذشت بیش از هفتاد سال نه خبری از 
پیشرفت است و نه آسایش و آرامش. چه بسا که بسیاری از 
مردم آن مناطق همچنان از امکانات اولیه زندگی، مثل آب، راه، 

بهداشت و حتی شناسنامه نیز محرومند.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر »تجدیدنظر در 

طرح تقسیم سیستان و بلوچستان« شوند.
این کارزار از ٢2 آبان ١٤٠٠ آغاز شده و تا ٢2 دی ١٤٠٠ ادامه دارد. 
همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش 

از 1۰ هزار و 81 نفر امضا شده است.

جغرافیایی  موقعیت  در  کلشتر  آبشار 
غربی  جنوب  در   E4925  N3۶47
واقع  استان گیالن  در  و  رودبار  شهرستان 
استان  روستاهای  از  یکی  کلشتر  است. 
گیالن در ایران است. این روستا در بخش 
مرکزی شهرستان رودبار جای دارد و مرکز 
آن  اصلی  محصول  است.  دهستان کلشتر 
زیتون است.  به دلیل آب وهوای مدیترانه ای 
باغات زیتون توسعه خوبی داشته و زمستان 
و تابستان معتدلی دارد. این روستا روزگاری 
دارای خان های بزرگی بوده که تمام اطراف و 
اکناف رودبار جهت رسیدگی به تمامی امور 
آن ها  به  قضایی  مسائل  تا  خرید  از  زندگی 
مراجعه می کردند. روستای کلشتر در فاصله 
کوهپایه  در  و  رودبار  شهر  کیلومتری  سه 
و  پانصد  ارتفاع  در  و  غربی  البرز  کوهستان 
پنجاه متری از سطح دریا و مشرف بر شهر 

شده است. واقع  رودبار 
و  اجتماعی  فرهنگی،  لحاظ  از  روستا  این 
حتی مناظر دیدنی و در بسیاری موارد دیگر 
با شهرها و روستاهای اطراف متفاوت است 
که هرکدام را در جایگاه خود بررسی می کنیم. 
روستای کلشتر از نظر مناظر دیدنی به خاطر 
موقعیت کوهستانی و وجود درختان همیشه 
سبز مثل زیتون و کاج در چهار فصل سال 
این  تابستان  بهار و  زیبا و دیدنی است. در 
بافت  درون  می شود.  برابر  چندین  زیبایی 
نهر  مسکونی روستا تعداد زیادی چشمه و 

از  بیش  که  زیبایی  آبشار  دارد.  وجود  آب 
بیست متر ارتفاع دارد یکی دیگر از مکان های 
روستای  می رود.  شمار  به  روستا  دیدنی 
کلشتر به دلیل شرایط خاص، مساحت عمده 
جنگل های منطقه را به خود اختصاص داده  
است. جنگل های پر درخت و بکر در ارتفاع 
آسمان سرا  و کوه  دریا  از سطح  متری   1۰۰۰
در  سبز  و  بلند  علف های  با  زیبا  دشتی  با 
ارتفاع 19۰۰ متری از سطح دریا یکی دیگر از 
از  یکی  است.  روستای کلشتر  دیدنی  نقاط 
ویژگی های مهم روستای کلشتر وجود تعداد 
با آب بسیار سرد و  زیاد چشمه های پر آب، 
گوارا است که این روستا را از روستاهای دیگر 

می کند. متمایز 
از  به تمامی   آب شرب و کشاورزی روستا 
مازاد  آب  و  می شود  تأمین  چشمه ها  این 
بر مصرف برای آبیاری زمین های کشاورزی 
روستاهای اطراف جاری می شود. چشمه بار 
زیباترین  و  بزرگ ترین  از  وار(  )چیمه 
از  است.  کشور  در  موجود  آب  چشمه های 
به سرمای  می توان  این چشمه  ویژگی های 
خیلی زیاد آب حتی در تابستان اشاره کرد. 
مهم تر از سرمای زیاد آب موضوعی است که 
آن  و  می شود  پرداخته  آن  به  بیشتر  اغلب 
سبک بودن آب از لحاظ وجود امالح است که 
طبق آزمایشات انجام شده نتیجه گرفته شده 
که آب این چشمه حتی از آب معدنی دماوند 
هم سبک تر است./ کویرها و بیابان های ایران

| تئاتر |

| سینما |

نه به تقسیم استان سیستان وبلوچستانآبشار کلشتر، رودبار

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

آگهی مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: 11باب کالس درس واقع درشهر جیرفت –وحومه با  جزئیات 

مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و با شماره مزایده:1403) شماره 
سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند0

زمان انتشار درسایت تاریخ : 14۰۰/9/2ساعت 1۰:3۰صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده تاتاریخ :14۰۰/9/13 ساعت 13:3۰

تاریخ بازدید:14۰۰/9/3 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 14۰۰/9/13 ساعت 14:3۰ 

زمان بازگشایی تاریخ : 14۰۰/9/14ساعت ۰۰ :1۰ صبح  
زمان اعالم به برنده تاریخ :14۰۰/9/14

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده 
در  شرکت  تضمین  پرداخت   ) مربوطه  هزینه  وجود  صورت  )در 
مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد  قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم 
امکان  این طریق  از  بستر سامانه  در  مزایده  واریز وجه  و   ، برنده 

پذیر می باشد۰
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید 

به عمل آورید۰

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

: نمایند  حاصل 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – ۰21

سامانه  سایت  در   ، استانها  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
)www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر« 

است۰ موجود 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد۰
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد۰

۶- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه 
و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد۰ 

واحد  جیرفت  شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  تماس  8-شماره 
۰344321۰38۰  : کارپردازی 

نوبت اول

شماره ب / 52 - 1400/26

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید الکتروپمپ افقی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
شماره 2000005963000095  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه تاریخ 1400/09/03 می باشد. 
مبلغ برآورد اولیه : ۷0.000.000.000 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3.500.000.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد . 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1400/09/03 لغایت 1400/09/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/30

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف(: به صورت حضوری ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/09/30 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان 
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت10:30 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01 

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج بعد از ارزیابی کیفی می باشد. 
محل تامین اعتبار: عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1403/05/22 با حفظ قدرت خرید 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان- تلفن: 034-33222960 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02141934 
دفتر ثبت نام: 88969۷38 و 85193۷68

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آب را هدر 
ندهیم


