
رهبر انقالب اسالمی درباره برجام تأکید کردند:

این بار فقط عمل مهم است
دشمنی  اصلی  علت  نباید  هرگز  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
استکبار با انقالب و جمهوری اسالمی را فراموش کرد، افزودند: البته آنها توطئه ها 
و ضدیت هایشان را به بهانه های مختلف از جمله حقوق بشر، مقررات اسالمی، 
هسته ای، موشکی، منطقه ای و مسائل دیگر ِاعمال می کنند اما باید متوجه بود 

که این مسائل فقط بهانه است. 

  ثبت سند تاالب انزلی
به نام وزارت نیرو تایید شد

در حالی که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
دانسته  قانونی  را  نیرو  وزارت  برای  سند  صدور 
از طرح شکایت حقوقی در  است، محیط زیست 

داد. خبر  ریاست جمهوری  دفتر  به  باره  این 

مسئوالن فرهنگی در افتتاحیه همایش 
بین المللی پیامدهای اجتماعی و 

فرهنگی کرونا از آثار همه گیری گفتند

 پژمردگی  فرهنگی
در دوران کرونا

معاون وزیر نیرو در امور برق تاکید کرد 

 باید بتوانیم هیدروژن
 را با استفاده از زباله

تأمین کنیم

محیط بانان و قهرمان 
تاالب معرفی شدند

تقاضای ذی نفعان حوضه آبریز 
زاینده رود برای دریافت فاضالب 
تصفیه شده به جای حق آبه هایشان

رقابت برای سهم داشتن 
در فاضالب 

تشنگی 46 روستا در قلب کارون
  دبیر شورای هماهنگی تشکل های محیط زیستی استان خوزستان: سال 1400 به مشکل آب برمی خوریم

وزارت نیرو می گوید برای تامین آب روستاییانی که 100 متر با مخزن سد کارون سه فاصله دارند، اعتبار ندارد

| جامعه شناس و پژوهشگر 
سیاست گذاری اجتماعی |

| یاسر باقری |

 غیبت  »محیط زیست«
در سیاستگذاری اجتماعی 

دو  یکی  حدود  از  سیاست گذاری  حوزه 
دهه پیش به طور جدی تر بحث های محیط 
اجتماعی  سیاست های  ذیل  را  زیستی 
یک  عنوان  به  جدی  شکل  به  و  داده  قرار 
کنار  در  اجتماعی  سیاستگذاری  مهم  حوزه 
آموزش، اشتغال، سالمت به آن نگاه می کند. 
بنابراین خود محیط زیست به تنهایی یکی از 
موضوعات سیاستگذاری اجتماعی است به 
همین دلیل که پیامدهای متعددی بر زندگی 
انسان ها دارد و فراتر از یک مساله فانتزی و 
لوکس است زیرا سطحی از آن با زندگی و 
با بسیاری از مسائل اجتماعی و بیولوژیکی 
این  دیگر  نکته  دارد.  تنگاتنگ  ارتباط  افراد 
مساله ای  که  ببینیم  ما  وقتی  که  است 
اجتماعی  پیامدهای  انسان  زندگی  برای 
به آن  به عنوان موضوع اجتماعی  دارد فورا 
یا  معضل  نتوانستیم  اگر  و  می کنیم  نگاه 
مساله را از بین ببریم خیلی وقت ها آثار و 
پیامدهای اجتماعی آن را به شکلی کاهش 
می دهیم. هرچه اثرگذاری مساله بر زندگی 
و حیات اجتماعی انسان ها بیشتر می شود 
به همان اندازه انتظار می رود که واکنش های 
بسیاری جدی تر به موضوع نشان داده شود. 
در  اجتماعی  سیاستگذاری  اما  ایران  در 
اولویت مجلس ها و دولت ها نیست. هرچه 
مسائل اقتصادی در کشور برجسته تر شده، 
مسائل اجتماعی به همان نسبت به حاشیه 
اقتصادی  وجوه  وقت ها  خیلی  است.  رفته 
خواسته ها  طبیعتا  و  ملموس ترند  مساله 
دولت  و  رسانه ها  از سمت  فشارهایی که  و 
می آید خیلی ملموس و سریع است و دیگر 
مسائل  تدریجی که  و  بلندمدت  آثار  اینکه 
می شود که  باعث  می گذارد  برجا  اجتماعی 
بسیاری متوجه آن نشوند. همین طور زمانی 
انتخاب ما  که ما در اضطرار قرار می گیریم 
مسائل امنیتی و اقتصادی و سیاسی است 
مشکل  این  معموال  اجتماعی  مسائل  و 
نشان  دیر  خیلی  را  خودشان  که  دارند  را 
می دهند. چند بعدی بودن مسائل اجتماعی 
از نکاتی است که سیاستگذاران  یکی دیگر 

باید به آن توجه کنند.  
و  داریم  سروکار  مختلفی  آیتم های  با  ما 
یا  را کنترل  اجتماعی  مساله  بخواهیم  اگر 
مسائل  الیه  چند  ابعاد  متوجه  بهینه کنیم؛ 
متوجه  وقتی  سیاستگذاران  می شویم. 
باید  مساله  در  مداخله  برای  که  می شوند 
بسیاری از آیتم ها تغییر یابند خود به خود 
از  می شود.  حوزه کمتر  این  به  عالیق شان 
بعد  دو  از  باید  مساله  این  ما  من  دیدگاه 
»بنیانی« و »رویکردی« مورد توجه قرار گیرد.  
اگر چرخش جدی به سمت سیاستگذاری 
با  آن  پیامدهای  باشیم  نداشته  اجتماعی 
هیچ چیزی قابل حل نیست. نکته دیگر این 
است که زمانی که آگاهی جدی به مسائل 
اجتماعی نداشته باشیم و آن را به رسمیت 
نشناسیم باعث می شود که بگوییم مسائل 
ما  اقدامات  تمام  اما  است  مهم  اجتماعی 
اینکه چگونه  باشد.  در جهت ضد اجتماعی 
تا  کرد  ترغیب  را  سیاستگذاران  می توان 
اجتماعی  نگاه  از  را  زیستی  محیط  مسائل 
وقتی  ندارد.  فوری  راهکار  حقیقتا  ببینند، 
بحث رویکردی باشد با بحث و گفت وگو حل 
نیاز به زمان داشته باشد  نمی شود و شاید 
و وقتی هم که کشور در وضعیت تنگنا قرار 
می گیرد خود به خود گوش ها برای شنیدن 
اینکه  مگر  نمی دهند.  بهایی  حرف ها  این 
مسائل اجتماعی به مسائل سیاسی تبدیل 
شوند که آن هم پیامدهای خودش را دارد و 

نمی شود. منجر  مساله  حل  به 

نتایج مطالعه بین  المللی درباره بررسی خطر آلودگی هوا بر جمعیت منتشر شد

 تایید اثرآلودگی هوا تایید اثرآلودگی هوا
بر نازایی زنانبر نازایی زنان
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اقلیم

پیام مریاث

اقلیم

بوم و َبر

ایرج کابلی، نویسنده، مترجم، خط و زبان شناس، 
پژوه درگذشت. و شعر  وزن شناس 

ده کتاب – تاکنون  ایرج کابلی  از  ایبنا  به گزارش 
ترجمه و تألیف-  منتشر شده و آخرین ترجمه اش 
از شعرهای آنا آخماتوا در کتابی با نام »سوگ نامه« 
در حال انتشار است. سال 1399 سال پرباری برای 
ایرج کابلی بود، دو کتاب »دستور جامع زبان اوستا« 
و »رمان منظوم ِیْوگنی انه گین اثر آلکساندر پوشکین« 
از او منتشر شد، وب سایت او به نام »فارسی خط« 
به  خط  به  تخصصی  صورت  به  شد که  راه اندازی 
خصوص خط فارسی می پردازد که در این سایت، 
ارائه  جهان  فارسی زبان  تمام  به  تازه ای  فراخوان 
داده است  و در نهایت کتاب »سوگ نامه« که راهی 
چاپ خانه شد. ایرج کابلی متولد 1317 در خانواده ای 
زرتشتی در کرمان بود، در دبیرستان البرز تحصیل 
کرد و در دانشگاه معماری خواند. او به زبان آموزی 
بیش از هرچیز عالقه مند بود و همین باعث شد تا 
ترجمه های اش از زبان های انگلیسی و روسی باشد. 
آشنایی و همکاری اش با احمد شاملو هم ترجمه  
چند اثر از آنتوان چخوف را در پی داشت که در نشریه  
آدینه چاپ و منتشر شد؛ احمد شاملو و ایرج کابلی 
هم زمان ترجمه  »دن آرام« را شروع کرده بودند و 
همین ترجمه باعث آشنایی این دو شد، ایرج کابلی 
به خاطر احمد شاملو از ترجمه  این اثر دست کشید. 

ایرج کابلی در سال 137۲ فراخوان به فارسی نویسان 
را منتشر کرد و احمد شاملو نخستین همراه و حامی 
این فراخوان شد و در نتیجه این فراخوان آغازی 
شد برای راه اندازی شورای بازنگری در شیوه نگارش 
او در کتاب وزن شناسی و عروض  و خط فارسی. 
شیوه  نوینی را برای تقطیع وزن های عروضی ارائه داد. 
ایرج کابلی عضو هیئت امنای بنیاد هوشنگ گلشیری 
بود. کتاب هاِی ترجمه و تألیف ایرج کابلی از این 
قرار است: تاریخ دنیای قدیم اثر کورفکین، آن روز 
می رسد اثر میرزا ابراهیم اف، عملیت کنترل فکر اثر 
والتر باوارد ، گارد جوان اثر فاده یف، کشف خزرستان 
الکساندر  اثر  ُانه گین  یوْ گنی  ِلف گومی لی یوف،  اثر 
پوشکین، وزن شناسی و عروض، درست نویسی  خط 
و  اوستا  زبان  نظم بندی، دستور جامع  راه  فارسی، 

سوگ نامه اثر آنا آخماُتوا.

ایرج کابلی درگذشت

5 چارسوق 2 پیام خرب
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 فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

۲4/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی کلجک و 

نرگسان)همراه با ارزیابی کیفی(
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543,819,693
راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 
1399 )فهرست بهای تجمیعی(

5،490،000،000۲74،500،000اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی)روستای زارین()تجدید1(15/الف/99/46
راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 
1399 )فهرست بهای تجمیعی(

راهداری سال 6،6۲7،554،386331،377،71999تکمیل پل محمدآباد تیاپ منوجان به میزان 3 دهانه 6 متر31/الف/99/46

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات 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 مناقصات در سامانه تاریخ 12/02/ 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ  11/04/ 1399

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 صبح روز سه شنبه مورخ  12/19/ 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز چهار شنبه مورخ  12/20/ 1399

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب 
استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317492

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

نوبت دوم

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

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/12/02 می باشد.
-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/12/02 تا تاریخ 1399/12/09.

o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصات عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز چهار شنبه تاریخ 1399/12/20.
o-زمان بازگشایی پاکت های  مناقصات عمومی یک مرحله ای : ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1399/12/23.

•-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1399/12/26.
•-زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز چهار شنبه تاریخ 1399/12/27.

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

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

13۲/ج99/3
دیوارهای هدایت آبهای سطحی و دریواسیون 

حد فاصل کیلومتر 15 الی ۲1 و اجرای رادیه برید 
آبروهای در محور کهنوج-رودان

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 4،۲63،000،000
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد

85،۲51،365،7۲3
فهرست بهای واحد 
پایه رشته راه، راه 

آهن و باند فرودگاه 
سال 1399 و فهرست 

بهای تجمیعی 133/ج99/3
احداث دیوارهای هدایت آب حد فاصل تونل 

اردیبهشت تا تونل تیر دیوار بتنی
4،098،000،00081،954،730،0۲3

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

134/ج99/3
احداث باند دوم محور جیرفت-بافت-سیرجان 

حد فاصل کیلومتر 000+59 تا 80+000
۲4،5۲0،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
1،۲81،911،۲06،059

فهرست بهای راه،راه 
آهن و باند فرودگاه  

سال1399

نوبت دوم

صفحه 6

مزایده عمومی
مدیریت پشتیبانی و خدمات دادگستری کل استان 

کرمان

ُگهر زمین؛ گوهر ارزنده ی معادن ُگهر زمین؛ گوهر ارزنده ی معادن 
جنوب شرق ایرانجنوب شرق ایران

به بهانه بهره برداری به بهانه بهره برداری 
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به گزارش ایسنا، حضرت آیت هللا خامنه ای 
با تاکید بر این که هرگز نباید علت اصلی 
جمهوری  و  انقالب  با  استکبار  دشمنی 
البته  افزودند:  فراموش کرد،  را  اسالمی 
به  را  ضدیت هایشان  و  توطئه ها  آن ها 
بشر،  حقوق  جمله  از  مختلف  بهانه های 
موشکی،  هسته ای،  اسالمی،  مقررات 
ِاعمال می کنند  دیگر  و مسائل  منطقه ای 
این مسائل فقط  بود که  باید متوجه  اما 
بهانه است. رهبر انقالب با اشاره به ادامه 
خصومت مستکبران افزودند: ملت ایران 
برای پیروزی در مقابل این هجمه ها به دو 
چیز نیاز دارد: »استحکام عناصر هویتی« 

درونی«. قدرت  »افزایش  و 
کردند:  نشان  خاطر  انقالب  رهبر 
ایدئولوژی زدایی که برخی ها تکرار می کنند، 
نتیجه اش انحراف از مسیر انقالب خواهد 
تاکید  خامنه ای  آیت هللا  حضرت  بود. 
مستقل  زیربنای  صرف  البته  کردند: 
باید  نیز  عمل  در  و  نیست  فکری کافی 
از ویژگی هایی برخوردار بود که مهم ترین 
آن ها عبارتند از نترسیدن، خسته نشدن، 
در  ندانسته  نکردن،  تنبلی  نشدن،  ناامید 
نقشه دشمن ورود نکردن و در مواقع الزم 

بودن. فداکاری  آماده 
این  وجود  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
خصوصیات بارز در ملت ایران و فداکاری 
خسته  انصافًا  ایران  ملت  گفتند:  شهدا 

تشییع  در  را  آن  نمونه های  نشده اند که 
همچنین  و  سلیمانی  شهید  بی نظیر 
 ۲۲ در  امسال  شور  پر  ابتکاری  مراسم 
اگر  کردند:  تاکید  ایشان  دیدیم.  بهمن 
همراه این مجاهدت، استقامت و منحرف 
از مسیر باشد، مشکالت هم حل  نشدن 
خامنه ای  آیت هللا  حضرت  شد.  خواهد 
دستاوردهای انقالب را عظیم و شگفت آور 
در  کم کاری  از  گالیه  ضمن  و  خواندند 
انقالب  افزودند:  دستاوردها،  این  معرفی 
یک  از  را  کشور  چهره  توانست  اسالمی 
ُطفیلِی  و  علمی  عقب مانده ی  کشور 
سیاسی قدرتها و از نظر اقتصادی، وابسته، 
به یک کشور آزاد، مستقل، عزیز، سربلند، 
آبرومند و برخوردار از موفقیت های بزرگ 

کند. تبدیل  علمی 
ایشان یکی دیگر از دستاوردهای انقالب 
را دگرگونی ملت ایران از حالت خمودگی، 
بی هدفی و دنباله روی به ملتی پر تحرک، 
افزودند:  و  دانستند  هدف دار  و  نشاط  با 
و  کشور  در  علمی  هسته  هزاران  تشکیل 
جوانان  اجتماعی  گسترده  فعالیت های 
همچون کمک های مومنانه در قضیه کرونا 
ملت  نشاط  و  تحرک  بارز  نمونه های  از 

است. ایران 
حضرت آیت هللا خامنه ای، تغییر مدیریت 
کشور از یک حکومت استبدادی، پادشاهی 
و فردی به یک حکومت مردمی، جمهوری 

انقالب  دیگر  دستاورد  را  مردم ساالری  و 
بر  حاکم  مردم  امروز  و گفتند:  خواندند 
انتخاب  خود  و  هستند  سرنوشت کشور 
می کنند. ممکن است خوب یا بد انتخاب 
می کنند،  انتخاب  خودشان  اما  کنند 
درحالی که قبل از انقالب هیچ کاره بودند.
دیگر  از  را  کشور  سازندگی  ایشان، 
ابراز  با  و  برشمردند  انقالب  دستاوردهای 
خدمات  این  گرفتن  نادیده  از  تعجب 
گسترده از سوی برخی افراد خاطر نشان 
کشور  اساسی  زیرساخت های  کردند: 
آب رسانی،  سد سازی،  بخش های  در 
توسعه  راه سازی،  گاز رسانی،  برق رسانی، 
اعجاب آور  و گسترش  صنعت، کشاورزی 
اسالمی  انقالب  کارستان  دانشگاه ها، کارِ 

است.
رهبر انقالب اسالمی تقویت بنیه نظامی و 
دفاعی و تبدیل شدن ایران به یک قدرت 
دستاوردهای  دیگر  از  را  منطقه ای  بزرگ 
اصلی  علت  گفتند:  و  خواندند  انقالب 
رژیم  و  آمریکا  گوناگون  توطئه های 
اروپایی  صهیونیستی و برخی دولت های 
است  انقالب  جلوی  روبه  حرکت  همین 
مسئوالن،  و  ملت  قدرت  ان شا هللا  که 
را خنثی می کنیم. حضرت  توطئه ها  این 
کنار  در  ما  تاکید کردند:  آیت هللا خامنه ای 
عقب ماندگی ها  هیچ گاه  دستاوردها، 
و  نکردیم  پنهان  را  بخش ها  برخی  در 

شأن  در  ماندگی ها  عقب  این  معتقدیم 
و  نیست  قبول  قابل  و  اسالمی  انقالب 
باید جبران شود. ما به عنوان مسئوالن در 
بروز این عقب ماندگی ها مقصریم و البته 
بخش هایی  در  هم  مردم  است  ممکن 

باشند. داشته  دخالت 
این  اصلی  علت  افزودند:  ایشان 
عقب ماندگی ها، انقالبی عمل نکردن است. 
عقب ماندگی  کردیم،  عمل  انقالبی  هرجا 
نداشتیم اما هرجا از انقالب کوتاه آمدیم 
و حرکتی ناشی از کسالت و بی توجهی، 
آمد.  به وجود  عقب ماندگی  دادیم،  انجام 
کردند:  تاکید  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
البته وضع کشور با همین عقب ماندگی ها 
از  از وضعیت کشور در قبل  بسیار جلوتر 

است. انقالب 
با اشاره به تمرکز دشمن بر روی  ایشان 
و  دستاوردها  نادیده گرفتن  و  ناکامی ها 
عملیات روانی و دروغ گویی برای ناامید 
افزودند:  و جوانان،  بدبین کردن مردم  و 
روی  از  داخل  در  عناصر  برخی  متاسفانه 
همان  مغرضانه  هم  برخی  و  غفلت 
را تکرار می کنند. رهبر  حرف های دشمن 
بیشتر  حساسیت  به  اسالمی  انقالب 
قبال  در  انقالب،  اول  به  نسبت  مردم 
فساد  مثل  مسائلی  به ویژه  نابسامانی ها 
و گفتند:  اشاره کردند  طبقاتی  فاصله  و 
و  است  خوب  بسیار  حساسیت  این 
آرمان های  به  مردم  نشان دهنده گرایش 
جا  هر  علت  همین  به  و  است  انقالب 
مبارزه با فساد و حرکت به سمت کمک به 
قشر ضعیف و ایجاد عدالت باشد، دلگرم 

می کنند. حمایت  و  می شوند 
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از 
آینده  انتخابات  به  اشاره  با  سخنان شان 
فرصتی  را  انتخابات  ریاست جمهوری، 
و  دانستند  کشور  برای  بزرگی  بسیار 
اسالمی  جمهوری  مخالفان  البته  گفتند: 
نمی خواهند نظام از این فرصت و ظرفیت 
کند  استفاده  کشور  پیشرفت  برای  مهم 
در  مردم  انقالبی  و  شور  ُپر  مشارکت  اما 
انتخابات، موجب امنیت کشور و پس زدن 
می شود  آن ها  طمع  کاهش  و  دشمنان 
دست  از  را  فرصت  این  نباید  بنابراین 
افزودند:  خامنه ای  آیت هللا  حضرت  داد. 
اقبال  با  و  شورتر  ُپر  چه  هر  انتخابات 
عمومی بیشتری همراه باشد، آثار و منافع 

داشت. خواهد  کشور  برای  بیشتری 
عالج  تأکید کردند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
بودن  پرشور  در  کشور  ُمزمن  دردهای 
بعد،  و  انتخابات و حضور عمومی مردم، 
در  مناسب  شخصیت  و  اصلح  انتخاب 
انتخابات ریاست جمهوری است. حضرت 
به  اشاره  با  پایان  در  خامنه ای  آیت هللا 
تبیین  و  برجام  درباره  اخیرشان  سخنان 
برجام،  درباره  نظام، گفتند:  سیاست های 
ولی  می شود  وعده هایی گفته  و  حرف ها 
ما حرف و وعده  خوب که نقض و بر ضّد 
آن عمل شود، زیاد شنیدیم بنابراین حرف 
و وعده فایده ندارد و این بار فقط عمل، 
مهم است. ایشان تاکید کردند: اگر عمِل 
طرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم 
کرد و این بار، جمهوری اسالمی با حرف 

نمی شود. قانع  وعده  و 

رهبر انقالب اسالمی درباره برجام تأکید کردند:

این بار فقط عمل مهم است

روحانی:
اگر امروز تحریم را 

بردارند ما فردا صبح یا 
بعدازظهر به همه تعهدات 

خود عمل می کنیم
رئیس جمهور گفت: ما اهل لجبازی نیستیم 
به  و  آماده ایم  توافق  به  بازگشت  برای  و 
محض این که ببینیم 1+5 به برجام بازگشته 

ما هم بازخواهیم گشت. 
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی صبح دیروز در جلسه هیات 
و  اروپایی ها  یادآوری  برای  گفت:  دولت 
مردم می گویم. وقتی ترامپ در اردیبهشت 
97 با فشار اسرائیل، عربستان و تندروهای 
داخلی آمریکا از برجام خارج شد در شهریور 
97 من برای اجالس مجمع عمومی سازمان 

ملل به نیویورک رفتم. 
صحبت  ترامپ  مجمع  روز  اولین  صبح  در 
کرد و بعد از ظهر آن روز من صحبت کردم. 
در آن زمان هشت بار برای من پیغام دادند 
مالقات کند  فالنی  با  می خواهد  ترامپ  که 

اما ما رد کردیم.
مکرون  آقای  شب  همان  داد:  ادامه  او 
رئیس جمهور فرانسه به من زنگ زد و گفت 
بودم و می خواهم قبول  ترامپ  االن پیش 
یا  به صورت دونفره  کنید یک مالقات چه 
مهم  خیلی  این  و  گیرد  صورت  نفره  سه 
از آن چندین  است اما من رد کردم. پس 
من  اقامت  محل  هتل  به  رئیس جمهور 
آمدند و پیشنهاد کردند که ترامپ می گوید 
تنها دو کلمه را در برجام بگذاریم آن وقت 
باز  برجام  به  آمریکا  می کنم که  اعالم  من 
دو کلمه  آن  افزود:  روحانی  خواهد گشت. 
به  راجع  اضافه شود  برجام  به  بود که  این 
موضوع موشکی ایران و منطقه بعدا مذاکره 
کنیم. این پیام را هم مکرون بعد از طرف 
عنوان  هیچ  به  من گفتم  اما  آورد؛  ترامپ 
آن کم  از  یا  و  اضافه  برجام  به  یک کلمه 
که  گفت  فرانسه  رئیس جمهور  نمی شود. 
قبول کنید که راجع به این دو موضوع فقط 
مذاکره شروع شود و حاال شاید چند سال 
نکردم.  قبول  هم  باز  من  که  بکشد  طول 
رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: اروپایی ها 
مورد  دو  این  می خواستیم  ما  اگر  بدانند 
اضافه کنیم  این که  نه  را  منطقه  و  موشک 
بلکه به عنوان، عنوان بحث برای آینده قبول 
بازگشته  برجام  به  اول  همان  ترامپ  کنیم 
بود. خود  او  پیغام رسمی خود  این  و  بود 
آورنده  پیام  چون  می دانند  هم  اروپایی ها 
نه  برجام  در  بنابراین  بودند پس  خودشان 
راجع به منطقه و نه راجع به سالح و دفاع 
برجام  شد.  نخواهد  اضافه  چیزی  ایران 
قبول  یا  و  می پذیرید  یا  که  است  همین 

نمی کنید.
برنامه  در  این که  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
سالح کشتار  برای  جایی  ما  دفاعی کشور 
وجود  هسته ای  سالح  جمله  از  و  جمعی 
این  کرد:  عنوان  داشت،  نخواهد  و  ندارد 
جمهوری  و  است  نظام  قاطع  تصمیم 
نگهدارنده  و  دارنده  نمی خواهد  اسالمی 
سالح هسته ای باشد و به طریق اولی هیچ 
وقت نمی خواهد از سالح هسته ای استفاده 

. کند
ما کامال  حرف  این که  به  اشاره  با  روحانی 
منطق  امروز  تا   9۲ از سال  و  است  روشن 
تأکید کرد:  نداده ایم  تغییر  را  مسیرمان  و 
ولی  کردیم،  بحث  خیلی  برجام  در  ما 
مذاکره  قابل  پذیرفته شده  نهایت  در  آنچه 
نیست و ما درباره برجام مذاکره نمی کنیم 
رایزنی  می توان  آن  اجرای  نحوه  درباره  اما 
کرد. روحانی در ادامه عنوان کرد: اگر امروز 
تحریم را بردارند ما فردا صبح یا بعدازظهر 

می کنیم.  عمل  خود  تعهدات  همه  به 
ببینیم  تا  داریم  نیاز  ساعت  چند  تنها  ما 
راستی  و  شده  برداشته  واقعا  تحریم ها 
خود  تعهدات  به  بعد  و  کنیم  آزمایی 
مقام  یعنی  مقام کشور  باالترین  برگردیم. 
اعالم  را  موضوع  این  هم  رهبری  معظم 
اضافه کرد:  او  است.  واضح  مسیر  و  کرده 
ما  اعالم کنند  به صراحت  آمریکایی ها  اگر 
هم به صراحت اعالم می کنیم. اگر یک قدم 
اگر  و  برمی داریم  قدم  ما هم یک  بردارند 
بردارند، ما هم همه قدم ها  را  همه قدم ها 
را برمی داریم. اگر تدریج می خواهند اهال و 
سهال، اگر مجموعه می خواهند اهال و سهال 
ما  و سهال.  اهال  هم  باز  نمی خواهند  اگر  و 
در این زمینه هیچ دعوایی نداریم. روحانی 
ادامه داد: مردم تردید نداشته باشند که ما 
راه درست را انتخاب کردیم و شک نداشته 
باشند که آمریکا را شکست دادیم و آمریکا 
بازگردد و راه دیگری  ناچار است به برجام 
دادیم  نشان  خود  از  را  صبر  این  ما  ندارد. 
به  نگاه کردن  البته  قله هستیم.  نزدیک  و 
شده  گذاشته  سر  پشت  مسیر  و  گذشته 
سخت است اما به هر حال رسیدن به قله 
و  نیستیم  لجبازی  اهل  ما  است.  نزدیک 
برای بازگشت به توافق آماده ایم و به محض 
این که ببینیم 1+5 به برجام بازگشته ما هم 

گشت. بازخواهیم 

ظریف:

توافق، بده بستان است
درباره  که  اخباری  به  نسبت  کشورمان  خارجه  وزیر 
احتمال کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری 
و انتشار لیست کابینه منسوب به او در فضای مجازی 
ایسنا،  گزارش  به  داد.  نشان  واکنش  شده،  مطرح 
محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران درباره احتمال کاندیداتوری او و نیز 
انتشار لیست کابینه منسوب به او در فضای مجازی 
متشکرم  دارند  من  به  دوستان  محبتی که  از  گفت: 
ولی جدیت لیست کابینه منسوب به من همان اندازه 
است که یک کابینه از شخصیت های کارتونی در همین 
فضای مجازی منتشر شده بود. ظریف همچنین در 
مورد برجام گفت: اگر فکر می کنند می توانند توافق را 
تغییر بدهند، اشتباه می کنند. او گفته که شاید مواردی 
که در این توافق است که از نظر آن ها خوشایند نیست، 
اما »مواردی هم در توافق است که ما از آن خوشمان 

نمی آید« و باالخره »توافق، بده بستان است.«

 مدیرکل آژانس شنبه
به تهران سفر می کند 

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی 
در وین اعالم کرد: مدیرکل آژانس روز شنبه به تهران 
آبادی،  غریب  ایسنا، کاظم  به گزارش  می کند.  سفر 
اعالم کرد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز شنبه به تهران سفر می کند. غریب آبادی 
به  و  آژانس  مدیرکل  درخواست  به  سفر  این  افزود: 
منظور گفت وگوهای فنی با سازمان انرژی اتمی ایران 
در خصوص چگونگی اجرای مفاد نامه ۲7 بهمن ماه 
ایران به آژانس و ماده 6 قانون اقدام راهبردی مجلس 
ادامه همکاری های دو طرف  شورای اسالمی و نحوه 
در چارچوب ترتیبات و تحوالت جدید، انجام می شود.

بلینکن:

مسیر دیپلماسی
 با ایران باز است 

وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگویی به تشریح 
سیاست خارجی کشورش پرداخت. به گزارش ایسنا 
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو 
با شبکه ان.پی.آر، گفت: احتماال ایران هنوز انگیزه 
به دست آوردن چیزی را دارد که در توافق بر سر آن 
معامله کرد که برخی لغو تحریم ها با توجه به وضع 

اقتصادی اش بود. 
بنابراین فکر می کنم که هنوز در هر دو طرف از جمله 
میان شرکای مذاکراتی مان در اروپا،  چین و روسیه 
این  اما  دارد.  تمایلی وجود  این  دادن  انجام  برای 
یک قدم اول ضروری و ناکافی خواهد بود. زمان 
گذشته است و اگر می خواهیم به توافق بازگردیم، 
را  این کار  هم  ما  و  بازگردد  پایبندی  به  ایران  اگر 
کنیم، باید روی توافقی کار کنیم که طوالنی مدت تر 
و مستحکم تر از توافق اصلی است. همچنین باید 
توافق  مذاکرات  از  بخشی  که  را  دیگری  مسائل 
کشورهای  دیگر  و  ما  برای  عمیقا  و  نبودند  اصلی 
موشکی  برنامه  یعنی  هستند،  مشکل ساز  جهان 
از  در کشوری پس  زدایش  ثبات  عملکرد  و  ایران 
بازگشت  اول  قدم  اما  کنیم.  مطرح  دیگر،  کشور 
بایدن  رئیس جمهور  بود.  خواهد  پایبندی  به  ایران 
را  این کار  آن ها  اگر  است که  وضوح گفته  به  هم 
کنند، ما هم آن را انجام می دهیم. اکنون،  مسیر 

است. باز  دیپلماسی 

در 100 کشور ویروس های 
جهش یافته کرونا در حال 

تاخت و تازند
ترس از شیوع ویروس جهش یافته بریتانیایی در 
است. گزارش سازمان جهانی  افزایش  به  رو  اروپا 
جهش  این  از  ترس  که  می دهد  نشان  بهداشت 

جاست. به  ویروسی 
جهش  ویروس  تنها  بریتانیایی  ویروس  اما   
 یافته ای نیست که در حال حاضر در جهان می تازد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان جهانی بهداشت 
می گوید که ویروس جهش یافته و به شدت مسری 
این  در  بریتانیا مشاهده شد،  در  بار  اول  کرونا که 
میان در 94 کشور جهان دیده شده است. این گونه 
سپتامبر  در  بار  اولین  ویروس کرونا  جهش یافته 
سال ۲0۲0 در جنوب شرقی بریتانیا شناسایی شد. 
بر پایه همین گزارش گونه آفریقای جنوبی ویروس 
جدید کرونا هم اکنون در 46 کشور پخش شده و 
برزیل و ژاپن دیده شده،  بار در  اولین  گونه ای که 
۲1 کشور در حال گردش است. در   در حال حاضر 

گمان می رود از آنجا که هر مورد الزاما شناسایی و 
ثبت نمی شود، به همین دلیل گونه های جدید مانند 
ویروس جهش یافته بریتانیایی B.1.1.7 توانسته اند 
بدون مانع و به راحتی منتشر شوند. نگرانی ها در این 
بریتانیایی  جهش یافته  مورد گونه  در  بیشتر  میان 
است که بر پایه آخرین تحقیقات احتماال مسری 
اولیه است.  از ویروس  بیشتر  بودن آن یک سوم 
هرچند شمار تازه مبتالیان به تدریج در حال کم شدن 
است، اما با توجه به گسترش فزاینده این گونه های 
عادی  وضعیت  بازگشت  از  نمی توان  جهش یافته 

سخن گفت.

حضرت آیت هللا خامنه ای، تغییر 
مدیریت کشور از یک حکومت 
استبدادی، پادشاهی و فردی به 
یک حکومت مردمی، جمهوری 
و مردم ساالری را دستاورد 
دیگر انقالب خواندند و گفتند: 
امروز مردم حاکم بر سرنوشت 
کشور هستند و خود انتخاب 
می کنند. ممکن است خوب یا 
بد انتخاب کنند اما خودشان 
انتخاب می کنند، درحالی که قبل 
از انقالب هیچ کاره بودند.

»تام کلمنس«، از دانشگاه 
ادینبورگ انگلستان می گوید: 
»مقیاس تاثیراتی که آن ها 
مشاهده کرده اند، بسیار زیاد 
به نظر می رسد و اگر مطالعات 
آینده هم آن ها را تایید کند، 
نگران کننده خواهد بود.«

حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز، قیام تاریخی 
و فراموش نشدنی 29 بهمن 1356 را فقط گوشه ای از افتخارات فراوان مردم این خطه خواندند و با اشاره به استمرار دشمنی 
سلطه گران به علت مخالفت ملت ایران با هنجارهای نظام سلطه افزودند: انقالب اسالمی دستاوردهای عظیمی داشته 

است که باید از آن ها برای رفع نقاط ضعف و غیر قابل قبول همچون مشکالت معیشتی و فاصله طبقاتی استفاده کنیم.
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تایید اثر آلودگی هوا بر نازایی زنان
زنانی که یک سال در معرض آلودگی ذرات کوچک با غلظت بیش از 10 میکروگرم بر متر مکعب بوده اند

 دارای 20 درصد خطر ناباروری بیشتر هستند
بر اساس اولین مطالعه بررسی خطر بر روی 
جمعیت، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا، 
به طور قابل توجهی خطر ناباروری را افزایش 
می دهد. به گزارش گاردین، تجزیه و تحلیل 
داده های مرتبط با 18 هزار زوج در چین که 
در مناطقی با سطح آلودگی متوسط ذرات ریز 
زندگی می کنند، نشان داد که خطر ناباروری 
در آن ها ۲0 درصد بیشتر است. این میزان از 
ناباروری، به معنای باردار نشدن در طی یک 

سال تالش برای بارداری تعریف می شود.
شده،  انجام  مطالعه  دانشمندان گفته اند که 
امکان تعیین چگونگی آسیب رساندن آلودگی 
هوا به باروری را ندارد اما محققان می گویند 
که ذرات آلودگی باعث ایجاد التهاب در بدن 
می شود که می تواند به تولید تخمک و اسپرم 
بر  اخیرا  دیگری که  مطالعه  برساند.  آسیب 
روی 600 زن مراجعه کننده به کلینیک ناباروری 
آمریکا صورت گرفته، نشان می دهد که افزایش 
قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا، با میزان 
کمتر تخمک های بالغ موجود در تخمدان ها 
مرتبط است. گرچه ناباروری، میلیون ها انسان 
را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، 
تحقیقات نسبتا اندکی در مورد تاثیر آلودگی 
هوا بر روی ناباروری انجام شده است. با این 
عنوان  به  حاضر  حال  در  آلوده  هوای  حال، 
یکی از عوامل تولد زودرس و وزن کم نوزاد در 
هنگام تولد شناخته می شود. سطح معمولی 
دی اکسید نیتروژن به همان اندازه که سیگار 
کشیدن باعث افزایش سقط جنین می شود، 
مضر است و ذرات آلودگی در جفت جنین ها 
مرکز  در  لی«،  است. »شین  مشاهده شده 
باروری در بیمارستان سوم دانشگاه پکن در 

چین که رهبری این تحقیق در مورد ناباروری 
را بر عهده داشت، گفته که والدین احتمالی، 
به گاردین  او  باشند.  آلودگی هوا  نگران  باید 
گفته است: »مطالعات متعددی نشان داده 
که آلودگی هوا با بسیاری از حوادث نامطلوب 
همکارانش  و  لی  است.«  همراه  بارداری 
نوشته اند که »تقریبا 30 درصد از زوجین نابارور 
به  ناباروری غیرقابل توجیه هستند«.  دارای 
گفته آن ها، سن، وزن و استعمال دخانیات 
»]مطالعه  هستند:  شناخته شده  عوامل  از 
ذرات کوچک  آلودگی  می دهد که  نشان  ما[ 
ناباروری  خطرناک  عوامل  از  یکی  می تواند 
باشد.« مطالعات قبلی که نتایج متفاوتی را 
مربوط  داده های  اساس  بر  بود،  داده  نشان 
داده های  اساس  بر  یا  نابارور  زوج های  به 
می گوید:  لی  بود.  ناباروری  کلینیک های 
عمومی  جمعیت  از  ما  مطالعه  »نمونه های 
ما  یافته های  بنابراین  و  شده  مردم گرفته 
می تواند قابل تعمیم باشد.« »تام کلمنس«، 
می گوید:  انگلستان  ادینبورگ  دانشگاه  از 
»مقیاس تاثیراتی که آن ها مشاهده کرده اند، 
بسیار زیاد به نظر می رسد و اگر مطالعات آینده 
هم آن ها را تایید کند، نگران کننده خواهد بود.« 
به گفته او، سطح آلودگی در چین نسبتا باال 
تولید مثل،  بر  تاثیرات مخرب آن  اما  است 
است.  شده  پایین گزارش  بسیار  سطح  در 
پایین،  هوای  »بنابراین کیفیت  می گوید:  او 
به وضوح بر سیستم تولید مثل به طور کلی 
تولدانو«  پروفسور »میریل  تاثیر می گذارد.« 
در کالج امپریال لندن در انگلیس گفته است 
این موضوع  از تحقیقات جدید در مورد  که 
بسیار استقبال شده است؛ خصوصا اینکه در 

گذشته مطالعات زیادی وجود نداشته است. 
به گفته او، ممکن است سطح پایین تری از 
آلودگی هوا هم بر ناباروری تاثیر بگذارد، اما 
تحقیقات بیشتری در این زمینه الزم است. 
 Environment« مجله  در  تحقیق که  این 
اساس  بر  شده،  منتشر   »International
داده های مصاحبه و پرسشنامه از 18 هزار و 

571 زوج در چین بوده است.
 در چین، زنان باید پیش از بارداری، به صورت 
رسمی ثبت نام کنند و از این طریق، محققان 
قادر هستند تا اطالعات را از همه زنانی که قصد 
بارداری دارند، درخواست کنند. مطالعه اخیر بر 
اساس این اطالعات رسمی انجام شده است. 
در  زنانی که یک سال  دریافته اند،  محققان 
معرض آلودگی ذرات کوچک با غلظت بیش 
از 10 میکروگرم بر متر مکعب بوده اند، دارای 
هستند.  بیشتری  ناباروری  خطر  درصد   ۲0
متوسط سطح آلودگی برای زوج های چینی 
57 میکروگرم در مترمکعب است. در لندن 
 13 حدود  میانگین  این  انگلیس،  پایتخت 
مطالعات  است.  مکعب  متر  در  میکروگرم 

با  باروری،  و  هوا  آلودگی  مورد  در  پیشین 
استفاده از داده های مربوط به کیفیت اسپرم 
جمع آوری  که  دلیل  این  به  شاید  بوده؛ 
نهایت  داده های آن آسان تر بوده است و در 
در سال ۲017 نتیجه گیری کلی به این صورت 
بیان شده که آلودگی هوا »تاثیر منفی« دارد. 
»تام کلمنس«، از دانشگاه ادینبورگ انگلستان 
می گوید، در حالی که سالمتی افراد از آلودگی 
هوا به خطر می افتد، این، دولت ها هستند که 
باید برای آن دست به اقدام بزنند: »تاکید ما 
باید بر روی سیاست گذاران باشد، نه افراد.«

او می گوید: »گرچه افراد می توانند اقداماتی 
را کاهش  بودن  آلودگی  در معرض  تا  بکنند 
دهند، مثل استفاده از سیستم های فیلتر هوا 
در مناطق آلوده و اجتناب از رفتن در ترافیک 
سنگین، اما همه این ها بعید است که در اثرات 
طوالنی مدت آلودگی هوا، تفاوت چشمگیری 
به  اقدامات  و  کارها  این  گرچه  کند.  ایجاد 
دلیل محدودیت های اقتصادی و اجتماعی و 
اشتغال و حمل ونقل، برای بسیاری از مردم 

واقع بینانه و قابل اجرا نیست.«

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |
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جیره بندی با زندگی مردم عیاق شده. یک 
نیست. ساعت  دیگر  روز  و  آب هست  روز 
15روز پشت  مشخصی هم ندارد. گاهی تا 
روستایی  هر  درخانه  نیست.  آب  هم،  سر 
وقت های  برای  است  دبه  هشت  هفت، 
دماغ کشاورزی  و  دل  دیگر  مردم  بی آبی. 
لبریز شده خانه  ندارند. آن ها که صبرشان 
و زندگی را رها کرده و رفته اند، از اصفهان 
 ۲0 ایذه.  روستاهای  و  شهرکرد  تا  گرفته 
میزهای  پشت  دانش آموز   7۲ پیش  سال 
قلعه سرد-درازدره  روستای  مدرسه 
جمعیتشان  زور  به  حاال  و  می نشستند 
دهیار  کیانی،  احسان  می رسد.  نفر   5 به 
خاطرات  حتی  دیگر  قلعه سرد-درازدره 
روزهای پرآبی هم یادش نیست. می گوید 
خیلی وقت است که درگیر کم آبی هستیم، 

سال.  ۲0 شاید 

بلوط  جنگل های  آتش زدن 
در قلعه سرد-درازدره 

است،  مشغول  کشاورزی  به  کسی  کمتر 
رفته اند  یا  کرده اند،  چراگاه  را  مراتع  یا 
بلوط  جنگل  سوزاندن  سیاه؛  تجارت  سراغ 
قلعه سرد-درازدره  دهیار  زغال.  طمع  به 
»مردم  نیست:  چاره ای  این  جز  می گوید 
بلد  کاری  دامداری  و  کشاورزی  از  غیر 
بی آبی خشک  در  باغ ها  و حاال که  نیستند 
تولید  نیست،  ممکن  هم  دامداری  و  شده 
دام هایشان  طرف  یک  از  شده.  باب  زغال 
توانستند  جایی که  تا  و  بردند  مرتع  به  را 
دیگر  سمت  از  و  بردند  بین  از  را  مرتع 
درست  زغال  تا  زدند  آتش  را  بلوط ها 
نیز  روستا  این  مردم  او  گفته  به  کنند.« 
به  همانند دیگر روستانشینان دهدز مجبور 
را  سهمشان  رفتن  از  قبل  اما  مهاجرت اند 

می گیرند. طبیعت  از  اینطور 
از قلعه سرد به باال بیش از نیمی از باغات 
همین  می شود  تابستان که  خشک شدند. 
منبع  می شود.  تق و لق  هم  چشمه  آب 
چشمه از برف های زمستانی است و نهایتا 

می دهد. قد  تابستان  تا  آبش 

کشور  قسمت  پرآب ترین  حیات 
وابسته به آب چاه است

از  دهدز،  روستای   46 است که  سال   15
کم آبی اند.با  درگیر  ایذه  شهرستان  توابع 
آبگیری سد در سال 83، 63 آبادی به زیر 
آب رفت و ده هزار نفر آواره و حاشیه نشین 
میان  درست  نفر  هزار   ۲0 اکنون  و  شدند 
دو سد کارون سه و چهار ساکن اند. دهدز 
جمعیت  نفر  ۲0هزار  حاال  نفری  هزار   35
سد  مخزن  دو  میان  شهرستانی که  دارد. 
 ۲ و  سه  کارون  مترمکعبی  میلیارد   3
دارد و  میلیارد مترمکعبی کارون چهار قرار 
مردمانش  برای  آبی  می گویند  مسئوالنش 
تامین  چاه  سه  از  دهدز  آب  ندارند. 
یکی  و  روستاییان  برای  چاه  دو  می شود. 
از  یکی  پمپ  تابستان  همین  شهر.  برای 
چاه ها خراب شد و بار روی دو چاه افتاد. 
روز   15 تا  دهدز  روستانشینان  ماه  خرداد 
آبی برای آشامیدن نداشتند. حسن نبوتی، 
خود  تلویزیونی  مصاحبه  در  ایذه  فرماندار 
اما  است  مشکل کم آبی کلی  بود که  گفته 
تصاویر  وقتی  است.  روستا شدید تر   5 در 
نزاع مردم بر سر آب و صف مردمان برای 
شد،  دست به دست  چشمه  از  آب  برداشت 
وعده دادند که با حفر چاهی دیگر مشکل 
5روستایی که وضعیت حادتری دارند حل 
شود. با این اوصاف اکنون سهم شهر دهدز 
8 ساعت آب در شبانه روز است و روستاها 

ساعت.  5

صد متر با آب فاصله دارند 
ندارند آشامیدن  برای  آبی 

مقابل  روستای  حسینی«  »سادات 
فاصله اش  که  روستایی  است.  »کهرال« 
مترهم  صد  به   3 کارون  سد  مخزن  تا 
مشکل  رفع  وعده  از  فصل  دو  نمی رسد. 
آب گذشته و هنوز مشکل آب برقرار است. 
را  ترک مخزن آب روستا، هم کیفیت آب 

بیشتر. را  قطعی ها  هم  و  کرده  بدتر 
اهالی  از  یکی  خدابخشی،  جان محمد 
به  بارها  که  است  کهرال  روستای 

به  او  افتاده.  منطقه  از  مهاجرت  فکر 
در  زمستان،  از  »غیر  »پیام ما«می گوید: 
باقی سال آب مدام قطع و وصل می شود. 
ندارد،  کیفیت  می آید  که  هم  آبی  همین 
هم  اما  است  سالم  آب  می گوید  بهداشت 

است.« زردرنگ  هم  و  دارد  طعم 

می خورند زردآب  کهرال نشینان، 
ده  شورای  عضو  خدابخشی،  صفی خون 
منبع  از  مشکل  که  است  معتقد  کهرال 
است. منبعی که ترک خورده و آب را نگه 
»آب  می گوید:  »پیام ما«  به  او  نمی دارد. 
تامین  چاه  از  و  است  لوله کشی  روستا 
آب  وضعیت  از  هیچکس  اما  می شود 
نابسامان  هم  آن  منبع  و  نیست  راضی 

ندارد.« نرمالی  وضعیت  و  است 
حتی  روستا  آب  خدابخشی  گفته  به 
به  اما  دارد  مشکل  هم  بهداشتی  نظر  از 
آب  بهداشتی  وضع  آمار  آن ها گفته اند که 
روستاییان  اختیار  در  و  است  محرمانه 
شواری  آب و فاضالب  اداره  نداده اند.  قرار 
اما  است  سالم  آب  که  کرده  اعالم  ده 
از  ظرف  یک  »اگر  ندارد:  باور  خدابخشی 
این آب را بردارید و یک جا بگذارید، بعد 
ظرف  کف  در  که  دید  خواهید  روز   ۲0 از 
می شود.«  ایجاد  سانتی متری  سه  رسوب 
روی  که  می گویند  چربی  از  روستا  مردم 
نفتی  لوله های  نشت  با  و  است  آب  سطح 

آمده. وجود  به  آب  به  آن  نفوذ  و 

نبودیم مجبور  اگر 
از این آب نمی خوردیم 

ساکن  روستاییان  از  کیانپور  پژمان   
روستا  این  است.  سفلی«  »کل خواجه 
شبیه  وضعیتی  و  است  کهرال  همسایه 
»آب  می گوید:  »پیام ما«  به  او  دارد.  آن 
و  برای خوردن مناسب است  نه  لوله کشی 
نه حتی پخت و پز، اگر مجبور نبودیم حتی 
نمی خوردیم.«  آب  این  از  هم  قطره  یک 
رنگ  از  هم  او  است.  همان  گالیه ها 
می گوید.  آن  روی  چربی  الیه  و  آب  زرد 
»الیه  می گویند  آن  به  روستانشینان 

از  نفت  انتقال  خط  از  بخشی  نفتی«. 
عبور  دهدز  وسط  از  اصفهان  به  خوزستان 
که  معتقدند  روستایی  مردم  و  می کند 
لوله ها کیفیت  این  نشتی  و  بودن  فرسوده 

است. کرده  بدتر  را  آب 

نفت وارد منابع آب روستا شده
هماهنگی  شورای  دبیر  کیانی،  هژیر 
طبیعی  منابع  و  زیستی  تشکل های محیط 
تایید می کند که آب  استان خوزستان هم 
آلوده به نفت است. او به »پیام ما«می گوید: 
که  چهار  و  سه  سدهای کارون  بر  »عالوه 
آب منطقه را گرفته اند، یک خط لوله نفت 
دچار  می کند که  عبور  دهدز  مرکز  از  هم 
روستای   46 است.«  فرسودگی  و  نشتی 
به  دست  آب  بحران  با  حالی  در  دهدز 
گریبان اند که فاصله مخزن سد کارون سه 
است. کیانی  100متر  فقط  روستا  اولین  با 
با  را  فاصله  نزدیک ترین  »کهرال  می گوید: 
نقطه  دورترین  تا  سد  فاصله  و  دارد  سد 
است.« سفره های  1۲ کیلومتر  از  هم کمتر 
برای  که  شده  خالی  قدری  به  زیرزمینی 
حفاری  متر   ۲50 تا  باید  جدید  چاه  حفر 
از  کرد. عمق دو چاهی که آب روستاییان 
و  است  همین قدر  هم  می شود  تامین  آن 
همین مسئله سختی آب را باال برده است. 
وضعیت آب 46 روستای دهدز مرز بحران 
هماهنگی  شورای  دبیر  است.  کرده  رد  را 
طبیعی  منابع  و  زیستی  تشکل های محیط 
یقینا سال  استان خوزستان می گوید: »ما 

برمی خوریم.« آب  مشکل  به   1400

دهدز  روستاهای 
در فهرست تنش آبی

روستاهای  فهرست  در  دهدز  روستاهای 
دارند.  قرار  خوزستان  آبی  تنش  دارای 
قرار  تاثیر  تحت  را  مردم  اشتغال  بی آبی 
را  مراتع  غیراصولی  دامداری های  داده. 
برای  دهدز  روستانشینان  و  برده   بین  از 
مراتع  و  جنگل ها  به  خود  معاش  تامین 
از درختان  زغال  تولید  و  انداخته اند  دست 
کیانی  شده.  همه گیر  منطقه  در  بلوط 

و  شالیزار  اینجا  »مردم  می دهد:  توضیح 
برای  سدسازی  از  بعد  اما  داشتند،  باغ 
فشار  و  زده اند  شخم  اراضی  بار  اولین 
افزایش  شدت  به  مراتع  و  جنگل ها  بر 
یافت؛ بسیاری از مراتع یا تبدیل به زمین 
کشاورزی شد یا جایی برای چرای دام ها. 
درختان  تبدیل  و  زغال  تولید  هم که  حاال 
چند صد ساله به زغال رواج یافته است.«

آبفای دهدز: کیفیت آب  مدیر 
است  استاندارد جهانی  به  نزدیک 

محیط  تشکل های  هماهنگی  شورای  دبیر 
خوزستان  استان  طبیعی  منابع  و  زیستی 
از  روستاییان  آب  تامین  را  چاره  راه  تنها 
سد کارون سه می داند. پروژه ای که مجوز 
برای  می گویند  اما  را گرفته  زیست  محیط 
داوریان،  محمد  نیست.  اعتبار  اجرایش 
به  دهدز  فاضالب   و  آب  اداره  سرپرست 
مالی  انتقال  هنوز  که  می گوید  »پیام ما« 
این پروژه صورت نگرفته و طرح به مرحله 
اجرا نرسیده است.  او مدعی است که این 
شرب  »آب  ندارد:  آب  مشکل  شهرستان 
خوزستان  آب های  باکیفیت ترین  از  دهدز 
جهانی  استاندارد  به  نزدیک   EC و  است 
عادت  قلعه سرد  روستای  مردم  اما  دارد 
هم  همین  برای  و  چشمه  آب  به  کرده اند 
 EC نمی کنند.  استفاده  لوله کشی  آب  از 
آن  کیفیت  و  است   500 منطقه  این  آب 
به   EC که  اهواز  مثل  شهرها  از  خیلی  از 
روستا  مردم  اما  است.  بهتر  می رسد،   900
و  کرده  عادت  چشمه  آب  به  طبعشان 
دارد.«  مشکل  چاه  آب  که  می کنند  فکر 
می کند؛  رد  را  روستاییان  همه  حرف  او 
را.  مدام  قطعی های  هم  آب،  آلودگی  هم 
تامین  در  مشکلی  هیچ  شهرستان  »این 
ندارد و آب ۲4 ساعته جاری است.«  آب 
داوریان بی آبی تابستان را استثنا می داند: 
بعضی  که  مجبوریم  تابستان  در  »فقط 
وقت ها آب را جیره بندی کنیم. آن هم تنها 
تابستان  در  اکثر شهرها  نیست،  ما  مشکل 
در  تنها  نه  تابستان  در  دارند.  آب  مشکل 
باغملک  و  رامهرمز  و  ایذه  در  بلکه  دهدز 
هم آب جیره بندی می شود. به این صورت 
که 3 ساعت در روز و سه ساعت در شب 
هم  شب ها  و  است  موجود  لوله ها  در  آب 
آب  مشکل  حتی  او  می شود.«  پر  مخازن 
و  می داند  شده  حل  هم  را  روستای کهرال 
تعمیر  روز پیش   ۲0 منبع آب  می گوید که 
نیست. خاصی  مشکل  دیگر  و  است  شده 

 برای تامین آب دهدز
نداریم  اعتبار 

مشکلی  است که  مدعی  داوریان  درحالی 
ندارد  وجود  روستاها  این  آب  تامین  در 
فهرست  در  دهدز  روستاهای  اکثر  که 
دارند.  قرار  آبی  تنش  دارای  روستاهای 
امور  هماهنگی  معاون  عبیات،  فاضل 
به  آبان   16 خوزستان  استانداری  عمرانی 
آب رسانی  تامین  برای   « بود:  فارس گفته 
آب  انتقال  درازمدت  طرح  یک  دهدز  به 
سه  کارون  دریاچه  در  رکعت  ایستگاه  از 
اجرایی کردن  اما  روستاهاست؛  سمت  به 
این پروژه به دلیل تفاوت ارتفاعی و لزوم 
مرحله  چند  در  پمپاژ  ایستگاه  احداث 
حقیقی پور،  صادق  می شود.«  زمان بر 
همین  در  هم  خوزستان  آبفای  مدیرعامل 
پروژه  اجرای  که  بود  کرده  اعالم  تاریخ 
دارد:  باالیی  هزینه  شرایطی  چنین  در 
زیرزمینی،  آب  از  استفاده  را  »اولویت 
مخزن  و  شبکه  اصالح  مصرف،  مدیریت 

دانسته  ایم.« ذخیره 
به گفته او، طرح بلندمدت دهدز این است 
دهند  انتقال  را  آب  سه  سد کارون  از  که 
رکعت  از  آب  انتقال  میان مدت  در طرح  و 
هم  را  این  البته  او  می شود.  انجام  سه 
این کار  نیرو موافق  اضافه کرده که وزارت 
از  تا  داریم  نیست: »یک طرح میان مدت 
به  منتقل کنیم که  دهدز  به  را  آب  رکعت 
ارائه شد ولی اعالم کردند  وزارت نیرو هم 
سه  کارون  برای  یک بار  اعتبار  اختصاص 
در نظر گرفته شده است.« در حالی وزارت 
این  آب  تامین  برای  اعتبار  نبود  از  نیرو 
30کیلومتر  درست  می گوید که  روستاییان 
باالتر از دهدز عملیات ساخت سد خرسان 
حال  در  برق آبی  نیروگاه  تولید  برای 

است. پیشروی 

وزارت نیرو می گوید برای تامین آب روستاییانی که 100 متر با مخزن سد کارون سه فاصله دارند، اعتبار ندارد

تشنگی 46 روستا در قلب کارون
دبیر شورای هماهنگی تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان: سال 1400 به مشکل آب برمی خوریم

تاالب های بین المللی 
گنبد سیراب می شوند 

سه تاالب  بین المللی آلماگل، آالگل و آجی گل 
واقع در ناحیه شمالی و مرزی گنبدکاووس که به 
سبب شرایط اقلیمی منطقه و بارش  باران کمتر از 
۲00 میلی متر ساالنه، با مشکل کم آبی و خشکی 
مواجه اند با احداث یا الیروبی کانال های انتقال 
آب، به گفته معاون محیط زیست شهرستان، 
ُپر آب می شوند. بیشتر آب مورد نیاز این سه 
تاالب بین المللی گنبدکاووس با عمق تقریبی دو 
تا چهار متر و مساحت حدود سه هزار هکتار از 
رودخانه مرزی اترک و بخشی نیز از بارش های 

ساالنه تامین می شود.
معاون اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس 
به ایرنا گفت: »با توجه به آسیب های وارده به 
کانال های آب رسانی تاالب های بین المللی آالگل 
و آجی گل بر اثر سیالب های سال 98 و تجمع 
رسوب در این کانال ها، آب رسانی به این تاالب ها 
با مشکل مواجه شده بود. عملیات الیروبی این 
اداره کل حفاظت  کانال ها امسال در دستورکار 
اجرای  و  گرفت  قرار  گلستان  زیست  محیط 
کانال های  بوته کنی  و  خاک برداری  الیروبی، 
آب رسانی تاالب آالگل به طول پنج کیلومتر و 
حجم برداشت 55 هزار متر مکعب دو ماه پیش 

انجام شد.«
الیروبی کانال  »عملیات  افزود:  احمدی  احمد 
آب رسان تاالب آجی گل نیز به طول 3.5 کیلومتر 
و حجم برداشت 35 هزار متر مکعب چند روز 
پیش پایان یافت و آماده ورود آب از رودخانه 

است.« اترک 
به گفته او با انجام الیروبی ها سطح آب در تاالب 
آالگل طی دو ماه گذشته 30 سانتی متر افزایش 
یافت و با شروع آبگیری تاالب آجی گل، این 
تاالب نیز شاهد افزایش سطح آب خواهد بود. 
همچنین تاالب آلماگل که دارای کانال آبرسان 
برخوردار  خوبی  آبی  وضعیت  از  اکنون  است، 

است.

سه هکتار از جنگل های 
»پارت کال« در آتش 

سوخت 
آبخیزداری  و  مراتع  طبیعی،  منابع  مدیرکل 
آتش سوزی  کامل  مهار  از  ساری  منطقه 
»پارت کال«  روستای  جنگلی  ارتفاعات  در 
گفت  و  داد  خبر  دودانگه  بخش  توابع  از 
حدود  صورت گرفته،  ارزیابی  اساس  بر  که 
این منطقه  از عرصه های جنگلی  سه هکتار 
بیان  با  عطایی  اسحاق  سوخت.  آتش  در 
عرصه های  به  شده  وارد  خسارت  این که 
جنگلی در دست بررسی است، به ایرنا گفت: 
»آتش سوزی در عرصه های جنگلی روستای 
آغاز شده  از ساعت ۲3 دیشب  پارت کال که 
بود، ساعت پنج بامداد امروز با تالش اهالی 
حفاظت  یگان  انتظامی،  نیروهای  محل، 
ماموران  همکاری  و  ساری  زیست  محیط 
اجرایی منابع طبیعی به طور کامل مهار شد.« 
او از مسافران، گردشگران و تمام کسانی که 
در محیط های طبیعی و باز برای فعالیت یا 
از  کرد  درخواست  می شوند  حاضر  تفریح 
روشن کردن آتش در این مناطق خودداری 
و یا پس از روشن کردن آتش، از خاموش 
اطمینان حاصل کنند. هواشناسی  آن  کردن 
مازندران نیز روز یکشنبه هفته جاری با اعالم 
 ، دما  افزایش  به  نسبت  زرد،  هشدار سطح 
وزش باد گرم جنوبی و احتمال آتش سوزی 
در مراتع و مناطق جنگلی این استان هشدار 
داده بود. در این اطالعیه اعالم شده بود که 
دمای هوا مازندران بتدریج افزایشی می شود 
و روز چهارشنبه دمای هوا در استان نسبت به 
یافت. افزایش خواهد  تا هشت درجه  امروز 

محیط بانان و قهرمان 
تاالب معرفی شدند 

عباسی،  عبدهللا  و  بازدار گندمانی  علی 
رسول  و  کشور  تاالبی  نمونه  محیط  بانان 

شدند. معرفی  تاالب  قهرمان  زمانی، 
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
و  انتخاب  برنامه  زیست،  محیط  حفاظت 
تقدیر از محیط بانان نمونه تاالبی و قهرمان 
بزرگداشت  مراسم  با  همزمان  تاالب، 
پنجاهمین سالگرد انعقاد کنوانسیون رامسر، 
برای قدردانی از اقدامات شایسته و زحمات 
برگزار  کشور  تاالب های  حافظان  بی شائبه 
و  گیالن  استان  از  عباسی  عبدهللا  و  شد 
علی بازدار گندمانی و رسول زمانی از استان 
چهارمحال و بختیاری، محیط بان نمونه تاالبی 

شدند. شناخته  تاالب  قهرمان  و 
انعقاد  سالگرد  پنجاهمین  بزرگداشت 
با  کنوانسیون رامسر و روز جهانی تاالب ها، 
رئیس  و  رئیس جمهور  اول  معاون  حضور 
ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های 
محیط  حفاظت  سازمان  رییس  کشور، 
خارجی،  و  داخلی  متخصصان  و  زیست 
)به صورت  جار ی  ماه  بهمن  سه شنبه ۲8 

شد. برگزار  آنالین(  و  حضوری 

»سادات حسینی« روستای 
مقابل »کهرال« است. روستایی 

که فاصله اش تا مخزن سد 
کارون 3 به صد مترهم 

نمی رسد. دو فصل از وعده 
رفع مشکل آب گذشته و هنوز 
مشکل آب برقرار است. ترک 
مخزن آب روستا، هم کیفیت 

آب را بدتر کرده و هم قطعی ها 
را بیشتر

انگار که یک قاشق سرُپر زردچوبه داخل یک بطری یک لیتری ریخته باشی. 15 سال است که مردمان »دهدز« از این آب می خورند. آبی 
که نه رنگش شبیه آب است و نه طعمش. دو هفته که داخل همان ظرف بماند قد سه سانت رسوب می کند. اداره آب و فاضالب مصرانه 
می گوید که این آب استاندارد است اما ساکنان روستای قلعه سرد از همان 10 سال پیش آب آشامیدنی را این طور آلوده دیده بودند، 
قید باغ هایشان را زدند و شبکه لوله کشی را به سمت تنها چشمه باالدست قلعه سرد کشیدند. حاال تا جایی که چشم کار می کند فقط 
باغ های خشکیده است، کشاورزی و دامداری از رونق افتاده و برای معیشت دست گذاشته اند روی جنگل های بلوط. زنده زنده درخت 

را می سوزانند برای تولید زغال.

سرپرست اداره آب و فاضالب  
دهدز می گوید آب شرب دهدز 

از باکیفیت ترین آب های 
خوزستان است و EC نزدیک 

به استاندارد جهانی دارد اما 
مردم روستای قلعه سرد عادت 
کرده اند به آب چشمه. او حرف 

همه روستاییان را رد می کند؛ 
هم آلودگی آب، هم قطعی های 
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ثبت سند تاالب انزلی به نام وزارت نیرو تایید شد

محیط زیست:شکایت می کنیم
آب  شرکت  مدیرعامل  که  حالی  در 
وزارت  برای  سند  صدور  گیالن  منطقه ای 
محیط  است،  دانسته  قانونی  را  نیرو 
این  در  حقوقی  شکایت  طرح  از  زیست 
داد. خبر  ریاست جمهوری  دفتر  به  باره 
از  روز   15 از گذشت  بعد  به گزارش مهر، 
انزلی  تاالب  سند  واگذاری  خبر  انتشار 
دیروز، انتقال این سند از سوی مسئوالن 
وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای گیالن 

شد. پذیرفته 
دفتر  مدیر  باقرزاده کریمی،  مسعود 
تاالب های سازمان محیط زیست با تاکید 

تنها  قانونی  نظر  از  نیرو  وزارت  این که  بر 
وظیفه تعیین محدوده تاالب ها را برعهده 
سوی  از  را  مالکیت  سند  درخواست  دارد 

خواند. قانون  خالف  دستگاه  این 
محیط  سازمان  این که  به  اشاره  با  او 
تخلف  این  از  را  خود  شکایت  زیست 
می برد، گفت:  جمهوری  ریاست  دفتر  به 
وزارت  برای  تاالب  محدوده های  »تعیین 
نیرو این تصور را به وجود آورده است که 
این ها مرزهایی هستند که سندش باید به 

باشد.« وزارتخانه  این  دست 
باقرزاده کریمی با تاکید بر این که تاالب ها 

و  نیستند  آب  مخزن  هستند  زیستگاه 
ابعاد اکولوژیکی دارند، ابراز داشت: »تاالب 
متفاوتی  است که کارکردهای  اکوسیستم 
الزم  هیدرولوژیک  مدیریت  تنها  و  داشته 
ندارد، من تعجب می کنم که چه اصراری 

بر به نام زدن این سند است.«
محیط  سازمان  تاالب های  دفتر  مدیر 
محیط  »سازمان  کرد:  تاکید  زیست 
زیست روز چهارشنبه به مکاتبات حقوقی 
پرداخته  ریاست جمهوری  حقوقی  دفتر  با 

است.«
قاسم  که  است  حالی  در  این 

و  نیرو  وزیر  معاون  تقی زاده خامسی، 
سند  این  ثبت  از  آب  شرکت  مدیرعامل 
بی اطالعی کرده  اظهار  نیرو  وزارت  نام  به 
منطقه ای  آب  »مدیرعامل  است:  و گفته 
است.« مساله  این  جریان  در  گیالن 
آب  شرکت  مدیرعامل  خرمی،  وحید 
وزارت  برای  سند  صدور  گیالن  منطقه ای 
نیرو را قانونی و براساس تصمیم سازمان 
»براساس  است:  گفته  و  دانسته  ثبت 
ملی  اراضی  تمامی  برای  کاداستر  قانون 
این  از  بخشی  شود، که  صادر  سند  باید 
پهنه های  و  رودخانه ها  به  مربوط  اراضی 
آبی است که این سند به دولت جمهوری 
صادر  نیرو  وزارت  نمایندگی  با  اسالمی 

می شود.«
از طریق ثبت  این که این سند  بیان  با  او 
شده  صادر  تهران  از  استعالم  با  استان 

به  انفال  سند  چطور  این که  درباره  است، 
پاسخ  است،  شده  صادر  نیرو  وزارت  نام 
داده است: »این موضوع را باید از سازمان 

پرسید.« اسناد 
محیط  سازمان  تاالب های  دفتر  مدیر 
»پیام ما«  به  این  از  پیش  زیست 
منطقه ای  آب  توزیع  »نهاد  بود:  گفته 
نمی تواند به وظایف حفاظت از یک تاالب 
در  تخصصی  چرا که  بپردازد،  بین المللی 

ندارد.« حوزه  این 
مهر در گزارش خود نوشته است با انتقال 
به  زیست  محیط  سازمان  وظایف  برخی 
انتقال مرجعیت  دیگر دستگاه ها همچون 
و  جهاد کشاورزی  وزارت  به  زیستی  تنوع 
انتقال سند و مدیریت تاالب بین المللی 
این  انحالل  شائبه  نیرو،  وزارت  به  انزلی 

می شود. متبادر  ذهن  به  سازمان 

مدیر دفتر تاالب های سازمان 
محیط زیست پیش از این 
به »پیام ما« گفته بود: نهاد 

توزیع آب منطقه ای نمی تواند 
به وظایف حفاظت از یک 

تاالب بین المللی بپردازد، چرا 
که تخصصی در این حوزه 

ندارد
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 تداوم کرونا باعث 
پژمردگی فرهنگی می شود

»هر روز مثل جمعه بود.« محمد بهشتی شیرازی، 
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  پیشین  رئیس 
این طور  را  همه گیری  اوج  روزهای  گردشگری 
توصیف کرد. او با حضور در افتتاحیه همایش 
بین المللی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا 
بر حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
فرهنگی خالق و هنرهای سنتی گفت: »تمامی 
شقوق زندگی در این  همه گیری تحت تاثیر قرار 
بتوان گفت  ابتدایی شاید  روزهای  در  و  گرفت 
که هر روز مثل جمعه بود و تفاوت چندانی بین 
روزهای هفته وجود نداشت با این حال در مدت 
کوتاهی با پدید آمدن شیوه های نوین ارتباطی 
)جلسات مجازی، وبینار و هم افزایی اینترنتی( 
باعث شد مفاهیمی مانند ساعت کاری یا موقعیت 
مکانی مفهوم خود را از دست دهند و جای خود 
را به دورکاری و تنوع ساعت کاری بدهند. بعد از 
آن به نظر می آید که همه روزها مانند شنبه شده 
است.« این پیشکسوت حوزه میراث فرهنگی و 
گردشگری با بیان این که کرونا باعث آثار وضعی 
در زندگی در قرنطینه شد افزود: »این امر سبب 
به کیفیت زندگی  از پیش  تا مردم بیش  شد 
اهمیت دهند تا جایی که دوباره با مفهوم خانه 
که به خاطر مسائلی مانند شغل های تمام وقت و 
زندگی ماشینی به خوابگاه تبدیل شده بود  آشتی 

کنند و خانه دوباره به امن ترین مکان ممکن در 
زندگی افراد تبدیل شود.«او افزود: »با این حال 
و با طوالنی شدن اوضاع کرونایی اثرات متناقضی 
به وجود آمد. اول این که ارتباط فیزیکی آدم ها با 
یکدیگر کم شد و همین امر سبب شد تا افراد به 
خلوت پناه ببرند و اتفاق خطرناکی در این حوزه 
افتاد این بود که گروهی که به دنبال خلوت بودند، 

دچار تنهایی شدند.«

و  میراث فرهنگی  حوزه  پیشکسوت  این   
دوران  همه گیری  »در  افزود:  گردشگری 
و  فرهنگی  مظاهر  با  افراد  تماس  سطح 
یافته  کاهش  آیینی  و  زبانی  محصوالت 
تمایز  و  اصالت  باعث  واقع  در  مظاهری که 
فرهنگی جوامع می شوند و سبب برخورداری 
با  متاسفانه  که  می شود  اهلیت  از  جامعه 
 همه گیری کرونا و توصیه به پرهیز از تجمع 
ادای این مظاهر با مشکل روبه رو شد و به 
سمتی میل کرد که تماس با مظاهر فرهنگی 
ضعیف شده و عمال باعث پژمردگی فرهنگی 

است.« شده  جامعه  در 

بهشتی در پایان تاکید کرد که خلوت کردن 
تنهایی  به  که  صورتی  در  کرونا  دوران  در 
است که  مغتنمی  فرصت  واقع  در  نینجامد 
سبب می شود تا تامل افراد در آثار تاریخی- 
فرهنگی برای دستیابی به معنای حقیقی آن 

یابد.« افزایش 

 توجه به مراقبت های بهداشتی بیشتر، 
آینده میراث فرهنگی است

در ادامه مراسم مجازی، دبیر علمی همایش متن 
سخنرانی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع 
دستی را قرائت کرد. در پیام علی اصغر مونسان 
توجه به مراقبت های بهداشتی افزون تر بخشی 
دوره  در  میراث فرهنگی  و  گردشگری  آینده  از 
پسا کرونا در جهان اعالم شد. وزیر میراث فرهنگی 
با اشاره به حیرت جهان از بروز کرونا و بیماری 
کج  از  »نمونه ای  عنوان کرد:  انسان ها،  مرگ  و 
را در همین دوره  رفتاری های موجود در جهان 
فشاری  ما که  تحریم کشور  در  می توان  کرونا  
بسیار زیاد بر مردم ایران وارد کرد جست و جو کرد. 
چگونه  می توان تصور کرد که به راحتی پیمان های 
حقوقی و بین المللی در جهان نقض شود و آحاد 
مردم یک جامعه در برابر چنین فشار مضاعفی از 
بی رحمی ها و سختی های اقتصادی قرار گیرند.«

او در ادامه گفت: »وقوع این  همه گیری در اوج 
زمین  روی  بر  انسان  فن آورانه  پیشرفت های 
فرصتی برای بازاندیشی و تاملی دوباره درباره همه 
الگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که 
آدمی در جهان شکل بخشیده است. در سنت 
الهی تاریخ هر رخداد تلخ فرصتی برای بازاندیشی 

و کنار نهادن فراموشی بوده است.«

مونسان با اشاره به این که کرونا همه تعاریف و 

غالب  الگوی  عنوان  به  را  معیارهای گردشگری 
اقتصاد جهان با چالشی جدی رو به رو کرده است، 
نبود  عنوان کرد: »قرنطینه و فاصله فیزیکی و 
جابجایی در نقطه مقابل این الگو قرار گرفت و 
با بسته شدن مرزهای کشورها در برابر مسافران 
و ورشکستگی و کاهش شدید درآمد و فعالیت 
صنایع مربوط به گردشگری همراه شد. فعالیت 
صنایع هوایی و زمینی و شرکت های مسافرتی 
عمده  بخش  هتل ها  شد،  اختالل شدید  دچار 
درآمد خود در جهان را از دست دادند، و مشاغل 
و ذی نفعان اقتصاد گردشگری با مشکل بیکاری 
در جهان مواجه شدند. پیش بینی سازمان جهانی 
 ۲0۲0 سال  در  گردشگری  رشد  از  گردشگری 
محقق نشد و کل اقتصاد جهان کوچک تر و با 

رکود مواجه شد.«

لزوم  با  را  ما  تلخ  واقعیت  »این  داد:  ادامه  او 
بازتعریف الگوهای گردشگری در عصر پسا کرونا 
مواجه کرد. بی شک همه اجزای چرخه اقتصاد 
به  می باید  کرونا   از  عبور  از  پس  گردشگری 
پروتکل های بهداشتی جایگاهی مهمتر بخشیده 
و اقتصاد گردشگری را با سیاست گذاری سالمت 
دیگر  از سوی  سازند .  مرتبط  عمیق  به شکلی 
حوزه  در  مجازی  زیرساخت های  تقویت  لزوم 
گردشگری و البته حوزه های دیگر چون آموزش 
با وقوع  همه گیری کرونا احساس شد. توجه به 
پروتکل های بهداشتی در موزه ها و ارائه خدمات 
و مراقبت های بهداشتی افزون تر بخشی از آینده 
گردشگری و میراث فرهنگی  در دوره پسا کرونا 

را در جهان بی شک رقم  می زند.«

وزیر میراث فرهنگی با بیان این که گردشگری 
کشور مثل همه کشورهای دیگر با معضل رکود 
و  قرنطینه  دلیل  به  و کاهش شدید گردشگر 
قوانین دوره کرونا رو به رو شده است، ادامه داد: 
»این مساله ضرر های فراوانی را متوجه اجزای 
کلیدی اقتصاد گردشگری در کشور کرد، هتل ها، 
صنعت حمل و نقل هوایی و زمینی، رستوران ها و 
مراکز بوم گردی، آژانس های مسافرتی و نیروی 
انسانی شاغل در این بخش از اقتصاد کشور با 

مشکل رو به رو شدند.«

  نخستین کشور مهارکننده کرونا پیشرو 
در امور اقتصادی است

و  فرهنگی  امور  معاون  پوراصغری،  حمید 
عضو  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  اجتماعی 
ستاد ملی مقابله با کرونا هم در این همایش 
پیامدهای  به  اشاره  با  او  کرد.  پیدا  حضور 
پاندمی کرونا در جهان گفت: »این  از  ناشی 
بیماری تمام کشورهای جهان را به خصوص 
و  داد  قرار  هجمه  مورد  اقتصادی  بخش  در 
تمامی کشورهای دنیا به غیر از چین در سال 
این  از  داشته اند  منفی  اقتصادی  رشد   ۲0۲0
رو استراتژیست های برتر دنیا معتقدند که هر 
کشوری بتواند زودتر کرونا را مهار کند کشور 

بود.« اقتصادی خواهد  امور  در  پیشرو 

با  مقابله ای  اقدامات  به  اشاره  با  پوراصغری 
کرونا که سبب شد محدودیت هایی در کشور 
منفی  و  مثبت  گسترده  پیامدهای  از  شد، 
به  اقتصاد  عرصه  »در  دنیا گفت:  تمام  در  آن 
ویژه  به  فرهنگ  و  نوپا  و کار های  ویژه کسب 
گردشگری کرونا تاثیرات زیاد و جبران ناپذیری 
در  شد  سبب  موارد  این  تمامی  اما  گذاشت 
حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تغییر 

باشیم.« داشته  رفتاری  الگوی 

عضو ستاد مبارزه با کرونا ادامه داد: »در زمان 
این  شیوع  کنار  در  ایران  پاندمی کرونا کشور 
بیماری و تحریم ها دارای مشکالت اقتصادی و 
به تبع رشد منفی اقتصادی شد اما نکته ای که 
هست با تمام تالشی که در کشور صورت گرفت، 
اقتصادی  شرایط  این  از  خروج  نشانه های 
توسط تمامی دستگاه ها قابل مشاهده است.« 

 صحبت از کویدسکوپ؛ پروژه ای برای 
جمع آوری حافظه احساسی

عبدهللا یگین، رئیس موسسه فرهنگی »یونس 
امره« ترکیه هم در ادامه این آیین از پروژه ای 
به نام »کویدسکوپ« گفت که در موسسه یونس 
امره در حال اجراست. این موسسه در سه محور 
به  و دانش  زبان، فرهنگ و هنر و علم  اصلی 
شیوع  از  پس  و  می کند  فعالیت  صورت کلی 
اندیشه های  بر  را  خود  تمرکز   همه گیری کرونا 
منعطف کرده  گیتی  سراسر  در  بشر  احساسی 
است. او با تاکید بر این که پروژه »کویدسکوپ« 
به منظور چگونگی بازتاب بحران سالمت در کل 
دنیا و احساسات مشترک جهانی در این موسسه 
تعریف و آغاز شده است افزود: »این پروژه بر 
احساسات مشترک به نمایش گذاشته شده در 
دوران پاندمی تمرکز دارد و تالش های هنری دوره 
تا حافظه  ارزیابی قرار می دهد  را مورد  پاندمی 

جهانی دوران  همه گیری به دست آید.«

 این دوران، ایام خانه نشینی است
پژوهشگاه  رئیس  عمرانی،  بهروز 
میراث فرهنگی و گردشگری هم در افتتاحیه این 
جهت گسست  به  دوران  »این  همایش گفت: 
روابط اجتماعی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
حفظ سالمت جامعه را می توان ایام خانه نشینی 
نامید. افزایش تعامالت و دخالت های انسانی 
در طبیعت باعث تغییر شیوه های زندگی شده 
و خطر بروز همه گیری ها در دوران ما را افزایش 
بر  همه گیری کرونا  گسترده  تاثیر  است.  داده 
طور  به  فرهنگی  و  اجتماعی  شخصی،  زندگی 
حتم مشخص و غیرقابل انکار است. در اثر این 
اعمال قرنطینه ها تعامالت پیش  همه گیری و 
ذکر شده با روابط اجتماعی پیشین قابل اجرا 
جشن ها  و  آیین ها  این که  بیان  با  نیست.«او 
بخشی از میراث فرهنگی و نمودهای آن محسوب 
باید  آیین ها و جشن ها  »این  افزود:  می شوند 
تا  شوند  بازآفرینی  و  برپا  جامعه  در  پیوسته 
زنده بمانند با این حال در زمان اعمال قرنطینه 
و محدودیت ها آن ها به انجام نمی رسند. فعاالن 
ایام  این  در  و گردشگری  میراث فرهنگی  حوزه 
تحت تاثیر زیان های خسارت بار دوران کرونا قرار 
گرفته اند. به جهت محدودیت تجمعات انسانی، 
امکان سفر و بازدید از مکان های تاریخی، موزه ها 
و حتی میراث طبیعی وجود نداشته است و حتی 
برپایی آیین ها، برگزاری جشن ها و جشنواره های 
ملی -مذهبی در این ایام با مشکل روبه رو شده 

است.«

مسئوالن فرهنگی در افتتاحیه همایش بین المللی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا از آثار همه گیری گفتند

پژمردگی فرهنگی در دوران کرونا
رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی: سطح تماس افراد با مظاهر فرهنگی و محصوالت زبانی و آیینی کاهش یافته است
وزیر میراث فرهنگی: توجه به مراقبت های بهداشتی بیشتر، آینده میراث فرهنگی و گردشگری است

اسناد مهم اقتصادی به 
ساختمان اسناد ملی 

ایران منتقل شد
اسناد ارزشمند وزارت اموراقتصادی و دارایی 
ملی  اسناد  ساختمان  آرشیوی  مخازن  به 
مجموعه  این  از  بخشی  شد.  منتقل  ایران 
نفیس، شامل تصاویر وزرای مالیه و دارایی 

از سال 1۲86 تا 134۲ است.
و  اسناد  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
ارزشیابی  اداره  رئیس  ایران،  کتابخانه ملی 
این  اعالم  با  دستگاه ها  اسناد  بر  نظارت  و 
مقررات  و  قانون  اجرای  »در  گفت:  خبر 
و  برنامه  اجرای  راستای  در  و  ملی  اسناد 
اسناد  حوزه  در  سازمان  این  سیاست های 
ملی ایران پس از بازدید، بررسی، ارزشیابی 
امور  وزارت  راکد  سوابق  تکلیف  تعیین  و 
شناسایی،  اسناد  این  دارایی،  و  اقتصادی 
ساختمان  آرشیوی  مخازن  به  و  تفکیک 
اسناد ملی ایران منتقل شد.«ابراهیم بابائی 
ادامه داد: »برابر قانون و مقررات و مجوزهای 
اسناد  اختصاصی مصوب شورای  و  عمومی 
ارزشیابی  اداره  کارشناسان  سوی  از  ملی 
دارایی،  وزارت  اسناد  کارشناسان  و  اسناد 
مجموعه ای از اسناد ارزشمند و آرشیوی در 
قالب سه هزار و 545 کارتن ویژه سازمانی 
آرشیوی  مخازن  به  مرحله  دو  طی  اسناد 
شده  منتقل  ایران  ملی  اسناد  ساختمان 
است.«او عنوان کرد: »این مجموعه نفیس، 
رجل  وزرا،  پرسنلی  اسناد  از  مجموعه ای 
سیاسی و اقتصادی، مدیران کل و مسئوالن 
رده باالی دوران پهلوی مربوط به دوره زمانی 
تصاویر،  از  مجموعه ای  و   1357 تا   13۲0
نقشه، مکاتبات و قراردادهای خارجی دولت 
ایران با دیگر كشورها و شرکت های خارجی 
قراردادهای  دارسی،  قرارداد  نقشه  قبیل  از 
جغرافیایی  نقشه  غله،  خرید  نفت،  شرکت 
تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف کشور، 
مکاتبات دفتر وزارت دارایی و امور اقتصادی 
از  مجموعه ای  و   1369 تا   1354 سال  از 
تصاویر وزرای مالیه و دارایی از سال 1۲86 

بر می گیرد.« در  را  تا 134۲ 
سوابق  ارزشیابی  و  »بررسی  افزود:  بابائی 
شد؛  شروع   1398 سال  دوم  نیمه  از  راکد 
تعطیل  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  اما 
وجود  با   1399 سال  ابتدای  از  دیگر  بار  و 
مشکالت، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
به طور متناوب به مدت 90 روز کاری در محل 
دارایی  پرونده های مذکور در وزارت  بایگانی 
ارزشیابی  اداره  رئیس  شد.«به گفته  انجام 
نتیجه  در  دستگاه ها  اسناد  بر  نظارت  و 
تعیین تکلیف سوابق راکد مزبور حدود یک 
میلیون و سیصد هزار برگ از سوابق مذکور 
اختصاصی  و  عمومی  مجوزهای  براساس 
مصوب شورای اسناد ملی امحایی تشخیص 
چرخه  از  قانونی  ترتیبات  برابر  و  شد  داده 
فضای  مترمربع   500 حدود  و  خارج  اداری 
بایگانی و اداری وزارتخانه مذکور آزاد و ضمن 
بهره برداری  برای  هزینه ها،  در  صرفه جویی 
وزارتخانه  آن  وزارتی  اختیار دفتر  در  مجدد، 

گرفت. قرار 

رای منفی دادگاه 
تجدید نظر به ساخت 

کارخانه قند در چغازنبیل
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
حریم  حفظ  بر  خوزستان  صنایع دستی 
میراث جهانی چغازنبیل تاکید کرد و گفت: 
انجام شده  اجرایی  و  حقوقی  اقدامات  »با 
میراث فرهنگی، گردشگری  وزارت  سوی  از 
در  قند  کارخانه  احداث  صنایع دستی  و 
از  درخواست  این  و  شد  منتفی  چغازنبیل 
منفی  رای  هم  تجدیدنظر  دادگاه  سوی 
ساخت  درباره  موسوی  گرفت.«حکمت هللا 
جهانی  میراث  حریم  در  قند  کارخانه 
چغازنبیل به میراث آریا گفت: »رای شعبه 
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص 
احداث کارخانه قند در حریم چغازنبیل صادر 
است.« شده  رد  مذکور  شرکت  اعتراض  و 

او افزود: »متقاضی به دنبال این بود که در 
از حریم  قطعه 300 هکتاری که در بخشی 
درجه یک و دو چغازنبیل قرار داشت با مجوز 
استیجاری از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی 
کارخانه ای را احداث کند که با استعالمی که 

از میراث فرهنگی گرفتند، رد شد.«
موسوی با اشاره به اهمیت حریم زیگورات 
چغازنبیل و ثبت جهانی آن گفت: »با وجود 
عدم  و  میراث فرهنگی  سوی  از  رد  جواب 
محدوده،  این  در  کارخانه  احداث  امکان 
متاسفانه متقاضی در آن مقطع ورود کرد که 

با شکایت ما کار متوقف شد.«
سیر  و  پرونده  تشکیل  به  ادامه  در  او 
مراحل قانونی اشاره کرد و افزود: »با تمام  
کش و قوس هایی که در این دو سال وجود 
از  مجوز  نشدن  به صادر  توجه  با  و  داشت 
سوی میراث فرهنگی، این درخواست، هم در 
نظر اولیه از سوی دیوان عدالت اداری کشور 
رد شد و این شخص را ذی حق ندانست و 

منتفی شد.« نظر قضیه  در تجدید  هم 

محمد بهشتی، رئیس پیشین 
پژوهشگاه میراث فرهنگی: 
در دوران  همه گیری سطح 
تماس افراد با مظاهر فرهنگی 
و محصوالت زبانی و آیینی 
کاهش یافته مظاهری که 
در واقع باعث اصالت و تمایز 
فرهنگی جوامع می شوند و 
سبب برخورداری جامعه از 
اهلیت می شود که متاسفانه 
با  همه گیری کرونا و توصیه 
به پرهیز از تجمع ادای این 
مظاهر با مشکل روبه رو شد و 
به سمتی میل کرد که تماس با 
مظاهر فرهنگی ضعیف شده و 
عمال باعث پژمردگی فرهنگی در 
جامعه شده است

|پیام ما| بیش از یک سال از شیوع کرونا در جهان می گذرد و در این مدت تاثیر همه گیری بر فرهنگ مشهود بوده است؛ از جمله دوری از 
مظاهر فرهنگی، توقف برگزاری آیین ها، شکست گردشگری. عصر دیروز در همایشی بین المللی مرتبط با این موضوع که به دلیل همه گیری 
به صورت مجازی برگزار شد، مسئوالن این حوزه از پیشکسوتان میراث فرهنگی و موسسه های مرتبط با حوزه فرهنگ تا رئیس پژوهشگاه 
میراث، وزیر میراث گرد هم آمدند و از »پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع فرهنگی 

خالق و هنرهای سنتی« گفتند.

علی اصغر مونسان، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی:همه اجزای چرخه 
اقتصاد گردشگری پس از عبور از 

کرونا  باید به پروتکل های بهداشتی 
جایگاهی مهمتر بخشیده و اقتصاد 

گردشگری را با سیاستگذاری سالمت 
به شکلی عمیق مرتبط سازند . از سوی 

دیگر لزوم تقویت زیرساخت های 
مجازی در حوزه گردشگری و البته 

حوزه های دیگر چون آموزش با وقوع 
 همه گیری کرونا احساس شد. توجه 
به پروتکل های بهداشتی در موزه ها و 
ارائه خدمات و مراقبت های بهداشتی 
افزون تر بخشی از آینده گردشگری و 
میراث فرهنگی  در دوره پسا کرونا را 

در جهان بی شک رقم  می زند

|  
رنا

 ای
 |

آذر ماه امسال، یک خانه دیگر 
)خانه شالباف( در بافت تاریخی 
اهواز با مجوز شهرداری و بدون 
استعالم از اداره میراث فرهنگی 
تخریب شد اما هیچ خبری از 
برخورد با متخلفان نشده است. 
همان طور که سرنوشت پرونده 
تخریب سرای عجم )یکی از 
کاروانسراهای شیخ خزعل در 
مرکز شهر اهواز( از اسفند 139۲ 
همچنان در ابهام مانده است

محوطه

سرنوشت مبهم بافت تاریخی اهواز
مشهور  نویسنده  محمود  احمد  خانه  تخریب 
خوزستانی، مساله ویرانی جدی بافت تاریخی 

اهواز را دوباره به میان آورده است.
مهر ماه امسال بعد از این که خانه پدری احمد 
خوزستانی،  معاصر  برجسته  نویسنده  محمود 
فعاالن  شد،  فروخته  خانواده اش  سوی  از 
خواستار  و  کرده  نگرانی  ابراز  میراث فرهنگی 
به  تبدیل آن  بنای فرهنگی و  این  از  حفاظت 
احمد  پدری  خانه  شدند.  اهواز  مشاهیر  موزه 
محمود در مرکز شهر اهواز و در بافت تاریخی 
این کالنشهر اما در حالی در روز جمعه گذشته با 
بلدوزرهای مالک جدید با خاک یکسان شد، که 
شهرداری اهواز و اداره میراث فرهنگی، همچنان 
آذر  گرفته اند.  یکدیگر  به سوی  اتهام  انگشت 
ماه امسال، یک خانه دیگر )خانه شالباف( در 
بافت تاریخی اهواز با مجوز شهرداری و بدون 
استعالم از اداره میراث فرهنگی تخریب شد اما 
هیچ خبری از برخورد با متخلفان نشده است. 
سرای  تخریب  پرونده  سرنوشت  که  همانطور 
در  کاروانسراهای شیخ خزعل  از  )یکی  عجم 
از اسفند 139۲ همچنان در  اهواز(  مرکز شهر 

مانده است. ابهام 
تخریب  مشابه  موارد  همانند  اهواز  شهرداری 
این  از  بی اطالعی  مدعی  تاریخی  خانه های 
خرابی هاست. اگر چه در روزهای اخیر اسنادی 
از تسویه حساب مالی مالک بنا و چراغ سبز 
است.  شده  منتشر  تخریب  برای  شهرداری 

قدیمی  مطالبه  محمود،  احمد  یادگار  تخریب 
فعاالن فرهنگی اجتماعی برای حفاظت از بافت 
تاریخی اهواز و اختالف حل نشده شهرداری و 
است. آورده  میان  به  دوباره  را  میراث فرهنگی 

بافت  از  اهواز صیانت  موسی شاعری، شهردار 
تاریخی را وظیفه میراث فرهنگی می داند و به 
ماجرای  در  اهواز  »شهرداری  می گوید:  ایرنا 
نویسنده  محمود  احمد  پدری  خانه  تخریب 
خوزستانی به وظایف خود عمل کرده ولی این 
میراث فرهنگی است که به وظایف خود عمل 
نمی کند. شهردار منطقه در تماس تلفنی تاکید 
تخریب  برای  مجوزی  هیچ  که  است  کرده 
نداده ایم و مالکان از داخل ساختمان، به صورت 
غیرقانونی و بدون مجوز آن را تخریب کرده اند، 
قانونی  برخورد  متخلفان  با  راستا  همین  در 
می کنیم و اگر در مجموعه شهرداری قصوری 

می شود.« برخورد  نیز  باشد  صورت گرفته 
شاعری هر گونه مذاکره با اداره میراث فرهنگی 
درباره حفاظت از خانه احمد محمود را رد می کند 
و می افزاید: »اصال میراث فرهنگی هیچ توافقی 
نداشته، متاسفانه میراث فرهنگی  با شهرداری 
به وظایف خود عمل نمی کند و فقط نامه ایی 
ارسال می  کند بدون این که بعدا پیگیری انجام 
دهد به طوری که من تا امروز هنوز مسئوالن 
را ندیده ام زیرا هیچوقت برای  میراث فرهنگی 

پیگیری امور نیامده اند.«
بافت های  احیای  و  مرمت  از  حمایت  قانون 

تاریخی فرهنگی، شهرداری ها و شورای شهرها 
را به عنوان یکی از نهادهای مسئول در حفظ و 
احیای بافت تاریخی معرفی کرده و ماده 14 
این قانون شهرداری و شورای شهرهای دارای 
بافت تاریخی فرهنگی مصوب را مکلف کرده 
در تخصیص بودجه عمرانی ساالنه شهر، این 

بافت ها را در اولویت قرار دهند.
امور  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
اگرچه  اهواز  شهر  شورای  جوانان  و  ورزش 
می گوید بافت تاریخی اهواز در مناطق یک و 
هفت شهرداری و سایر مناطق جز میراث است 
تاکید می کند: »متولی  اما  باید حفظ شود  و 
بافت تاریخی شهر، اداره میراث فرهنگی است و 

نیست.« شهرداری  ذاتی  وظیفه  این 
سال های  در  این که  بیان  با  موسی پور  جاسم 
98، 99 و 1400 برای احیای بافت تاریخی اهواز 
داده شده، می افزاید:  اختصاص  بودجه  ردیف 
میراث  مدیران  با  بازدیدهایی  و  »نشست ها 
داشتیم و چند بار اعالم آمادگی کردیم که اداره 
میراث طرحی برای احیای بافت تاریخی ارائه 
کند تا شهرداری آن را اجرا کند، زیرا شهرداری 
یک  حتی  تا کنون  اما  ندارد  را  الزم  تخصص 
طرح نیز به شهرداری و شورا ارایه نشده است، 
از جمله در سال های 98 و 99 برای احیای بافت 
محله عامری اهواز بودجه پیش بینی شده بود 
اما به رغم بازدیدهای مشترک حتی یک طرح 

برای احیای این بافت ارایه نشد.«

خانه  تخریب  دالیل  از  بی اطالعی  اظهار  با  او 
احمد محمود می گوید: »باید بررسی کنیم که 
آیا این خانه از بناهای ثبت شده میراث بوده 
البته این خانه مالک خصوصی دارد  یا خیر، 
فروش کند.«تبار  و  خرید  را  آن  می تواند  که 
قریب، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اهواز با تاکید بر نقش پررنگ 
احیای  و  حفظ  در  شهر  شورای  و  شهرداری 
شهرداری  »وظایف  می گوید:  تاریخی،  بافت 
در قوانین و ضوابط و دستوالعمل ها مشخص 
محدوده  نیز  شهرسازی  عالی  شورای  و  شده 
و نقشه بافت های تاریخی را به شهرداری به 
است.«او  ابالغ کرده  متولی شهرسازی  عنوان 
بر  مبنی  اهواز  شهرداری  تخلف  به  اشاره  با 
بافت  در  عمرانی  فعالیت های  استعالم  عدم 
تاریخی می افزاید: »بر اساس ضوابط و قوانین، 
پروانه  صدور  از  قبل  است  موظف  شهرداری 

مجوز  گونه  هر  یا  و  عوارض  یا  و  ساختمانی 
میراث فرهنگی  اداره  از  عمرانی  کارهای  برای 
استعالم کند، عمده مکاتبات و جلسات ما با 
شهرداری نیز برای تحقق این موضوع است تا 
و  و هویت  را مدیریت  تاریخی  بافت  بتوانیم 
یکپارچگی آن را حفظ و از تخریب جلوگیری 
به  را  استعالم  این  هنوز  شهرداری  اما  کنیم 
صورت مستمر و سازماندهی شده و منسجم 
مالکان  هم  او،  به گفته  است.«  نداده  انجام 
بناهایی که در محدوده بافت تاریخی قرار دارند 
و هم شهرداری باید بدانند که بر اساس قانون، 
اداره  از  استعالم  تاریخی  بافت  محدوده  در 
میراث فرهنگی، همچون استعالم آب و برق و 
گاز الزامی است، این یک الزام قانونی است که 
در شهرهای استان انجام می شود و می تواند 
مانع ساخت و ساز بی ضابطه و تخریب بافت 

شود. اهواز  تاریخی 
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تقاضای ذی نفعان حوضه آبریز زاینده رود برای دریافت فاضالب تصفیه شده به جای حق آبه هایشان

رقابت برای سهم داشتن در فاضالب
دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان: بخشی از فاضالب تصفیه شده که قرار بود به حق آبه داران برسد فروخته شد.

برخی کشاورزان معتقدند 
که راه اندازی تونل های سوم 

کوهرنگ و بهشت آباد به 
دیگر استان های کشور، باعث 
می شود که دیگر برای انتقال 

آب از حق آبه کشاورزان استفاده 
نشود.

امکان خرید واکسن کرونا برای ایران از طریق کانال مالی سوئیس
اقتصادی  امور  دبیرخانه  سخنگوی 
در  سوئیسی  مقامات  گفت:  سوئیس 
به طور  سوئیس  مالی  کانال  خصوص 
خزانه داری  وزارت  با  تماس  در  منظم 

هستند   آمریکا 
با  سوئیس  مالی  ایسنا، کانال  به گزارش 
فعال  معدود کانال های  از  یکی  ایران که 
با  دوستانه  بشر  تراکنش های  تسهیل  در 

واکسن  خرید  کار  می تواند  است  ایران 
تیم  آمدن  کار  روی  با  کند.  تسهیل  را 
ارتباط  آمریکا  جدید در وزارت خزانه داری 
شده  حفظ  آمریکایی ها  با  سوئیسی ها 
است. او در پاسخ به امکان استفاده از این 
کانال برای انجام تبادالت مجاز با ایران و 
شرایط کلی استفاده از آن، با بیان این که 
کانال مالی سوئیس در حال حاضر فعال 

و رو به توسعه است، افزود: شرکت هایی 
که مقر اصلی آن ها در سوئیس قرار دارد 
تجهیزات  غذایی،  اقالم  تامین کننده  و 
کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی برای 
ایران هستند واجد شرایط برای مشارکت 
با توجه  این کانال محسوب می شوند.  در 
برای  ایران  جامعه  در  موجود  نگرانی های 
خرید واکسن، بارتشی در پاسخ به سوالی 

مبنی بر امکان استفاده از این کانال برای 
برنامه ای  وجود  یا  کرونا  واکسن  خرید 
اگر  گفت:  این کار  انجام  برای  آینده  در 
نیازی وجود  به کووید-19 چنین  توجه  با 
سوئیسی  صادرکنندگان  باشد،  داشته 
را  خود  مالی  تراکنش های  می توانند 
مالی  طریق کانال  از  این کار  انجام  برای 

دهند.   انجام  سوئیس 

معیشت کشاورزان و باغداران 
مناطق شرق اصفهان با 

جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر به 
حق آبه هایشان وابسته است 
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 رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

 تامین 32 میلیارد دالر ارز 
برای واردات از ابتدای سال 
وجود  با  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
مشکالت ناشی از تاثیر شیوع ویروس کرونا 
در امور تجاری و تامین ارز در ابتدای سال، 
 3۲ تاکنون  صادرکنندگان  و  مرکزی  بانک 
تامین  ارز  واردات کشور  برای  دالر  میلیارد 

کرده اند.
به گزارش بانک مرکزی، »عبدالناصر همتی« 
سامانه  طریق  از  ارز  تامین  این که   بیان  با 
نیما توسط صادرکنندگان به خوبی در حال 
انجام است، افزود: در بهمن ماه روزانه به طور 
معامله  دالر  میلیون   80 از  بیش  میانگین 
عرضه  است که  حالی  در  این  است،  شده 
میانگین  به طور  نیما  سامانه  در  ارز  روزانه 
ارز  از ۲ برابر معامالت روزانه  معموال بیش 

است.
او اظهار داشت: از ابتدای امسال 9 میلیارد 
برای  ترجیحی  ارز  دالر  میلیون   ۲00 و 
کاالهای اساسی، نهاده های کشاورزی دارو و 

است. شده  تامین  پزشکی  تجهیزات 
بانک  امسال  آذرماه  در  ایرنا،  گزارش  به 
ارز  تامین  چگونگی  بخشنامه  مرکزی 
واردات را ابالغ کرد که بر مبنای آن واردات 
با ارز نیما، حاصل از صادرات خود، حاصل از 
صادرات غیر، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و 

است. مجاز  دیگران  ارزی  منابع 

مدیرعامل توانیر خبر داد:

آغاز چهارمین برنامه 
مبارزه با استخراج 

غیرمجاز رمزارز 
اقدام  چهارم  دور  آغاز  از  توانیر  مدیرعامل 
غیرمجاز  مراکز  با  مقابله  هدف  با  فراگیر 
روشنایی های  تنظیم  و  ارز  رمز  استخراج 

داد. خبر  كشور  سراسر  در  معابر 
این  این که  بیان  با  محمدحسن متولی زاده 
سراسر  در  فراگیر  اقدامی  قالب  در  برنامه 
برنامه  این  افزود:  شد،  خواهد  آغاز  كشور 
با هدف تعدیل و تنظیم روشنایی معابر و 
مقابله با مراكز غیرمجاز استخراج رمز ارز در 

می شود. اجرا  متوالی  روز  دو 
متولی زاده در عین حال استفاده از کنتورهای 
مدارات  نجومی  ساعت های  تنظیم  و  فهام 
چراغ های  كردن  درمیان  یک  و  روشنایی 
این  محورهای  دیگر  از  را  معابر  روشنایی 
برنامه سراسری عنوان كرد و گفت: در كنار 
مقابله با دستگاه های رمز ارز غیرمجاز كه به 
نوعی تجاوز به حقوق مردم تلقی می شود، 
توسعه بکارگیری نرم افزار برق من در اخذ 
این  كار  دستور  در  نیز  مردمی  گزارش های 

بود. خواهد  سراسری  برنامه 
به  اشاره  با  همچنین  توانیر  مدیرعامل 
خصوص  در  گرفته  صورت  پیش بینی های 
افزود:  كشور،  به  سرد  هوای  جبهه  ورود 
صنعت برق با این اقدام فراگیر، برای هفته 

می شود. آماده  پیش رو  سرد 
بر پایه این گزارش، این برنامه سراسری از 
پنجشنبه 30 بهمن ماه آغاز و به مدت دو روز 

ادامه خواهد داشت.

ارتقای  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو و دبیر کارگروه 
از تصویب کلیات  آبی،  با کم  ملی سازگاری 
استان های  كم آبی  با  سازگاری  برنامه های 
و  شصت  در  تهران  و  سیستان و بلوچستان 
چهارمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی 

داد. با كم آبی خبر  سازگاری 
»بنفشه زهرایی« با اشاره به برگزاری شصت و 
چهارمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی داشت: در این جلسه که 
به ریاست قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و 
رئیس کمیته تخصصی و با حضور نمایندگان 
با  سازگاری  ملی  عضو کارگروه  دستگاه های 
کم آبی، استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی 
به  تهران  و  استان های سیستان و بلوچستان 
صورت مجازی برگزار شد، برنامه سازگاری با 
و کلیات  بررسی شد  استان  دو  این  کم آبی 

آن ها مورد تصویب قرار گرفت.
برنامه  جلسه  اول  بخش  در  اضافه کرد:  او 
سازگاری با کم آبی استان سیستان و بلوچستان 
 646 از  بیش  برنامه،  این  با  که  شد  ارائه 
از منابع  میلیون مترمکعب کاهش برداشت 
آب استان سیستان و بلوچستان انجام می شود 
مترمکعب  میلیون   457 حدود  شامل  که 

کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و 189 
میلیون مترمکعب کاهش برداشت از منابع آب 

است. سطحی 
ارتقای  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان 
منطقه ای،  آب  برنامه شرکت   این  کرد: طی 
سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضالب 
و شهرداری ها در استان سیستان و بلوچستان 
به ترتیب 304، 149.8، 1.15 و ۲.8 میلیون 
مترمکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه جویی 
شرکت   برنامه  این  طی  همچنین  می کنند. 
آب منطقه ای و سازمان محیط زیست با ارائه 
برنامه هایی از طریق کاهش تبخیر به ترتیب از 
هدررفت 35 و 1۲8 میلیون مترمکعب از منابع 

آب سطحی جلوگیری می کنند.
جهاد  سازمان  و  فاضالب  و  آب  شرکت    
کشاورزی نیز به ترتیب 1.6 و ۲4.4 میلیون 
آب  منابع  از  برداشت  کاهش  مترمکعب 

می دهند. انجام  سطحی 
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی افزود: 
سازگاری  برنامه  بررسی  به  جلسه  ادامه  در 
برنامه  پرداخته شد.  تهران  استان  با کم آبی 
چهار  در  تهران  استان  کم آبی  با  سازگاری 
بخش شرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز 

تدوین و پیش بینی شده است که با اجرای 
از  برداشت  میزان  افق 1405  تا  برنامه  این 
منابع آب زیرزمینی و سطحی به ترتیب به 
میزان 395.4 و ۲4.6 میلیون مترمکعب و 
در مجموع به میزان 4۲0 میلیون مترمکعب 

می یابد. کاهش 
از طریق جایگزینی  یادآور شد: همچنین  او 
آب خام با پساب در بخش های کشاورزی، 
فضای سبز و صنعت در راستای اصالح مصارف 
آب به میزان 159.4 میلیون مترمکعب اقدام 
می شود. در این برنامه تقویت منابع آب استان 
از طریق اقداماتی همچون تغذیه مصنوعی و 

کنترل سیالب نیز مد نظر قرار گرفته است.
زهرایی در پایان تصریح کرد: در این جلسه، 
ملی  کارگروه  عضو  دستگاه های  نظرات 
بخش های  مورد  در  کم آبی  با  سازگاری 
مختلف برنامه سازگاری با کم آبی استان های 
سیستان و بلوچستان و تهران مورد بحث قرار 
گرفت و در پایان جلسه ضمن تایید کلیات 
این  کم آبی  با  سازگاری  کارگروه  از  برنامه، 
استان ها خواسته شد مطابق نظرات مطرح 
شده، برنامه سازگاری با کم آبی خود را تدقیق 
کنید تا جهت تصویب نهایی به کارگروه ملی 

شود. ارائه  با کم آبی  سازگاری 

در جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با كم آبی؛

برنامه های سازگاری با کم آبی 
استان  سیستان و بلوچستان بررسی شد

نیرو

ما کویر  زمین  بکنیم  باید  چه کار  »دیگر   
و  نمی رسد  ما  داد  به  هیچ کس  شده... 
کردید  اعتراض  چرا  می گویند  ما  به  بعد 
پخش  بیگانه  رسانه های  را  صدایتان  که 
پای  کوچه،  در  کشاورزان  از  یکی  کنند.... 
چراغ برق، آن قدر نشسته تا بچه هایش به 
خواب بروند و بعد به خانه اش برود  چراکه 
می کشد...  خجالت  بچه هایش  روی  از 
آبه  حق  برای  ما  نیست  سیاسی  ما  بحث 

». کرده ایم...  تجمع  کشاورزی 
کشاورزان  صحبت   همه  تقریبا  این ها 
 8 از  بیش تر  که  است  اصفهان  شرق  در 
اعتراضات  می کنند.  تکرار  که  است  سال 
حق  نشدن  داده  به   اصفهانی  کشاورزان 
از سال  تقریبا  آبه زمین های کشاورزیشان 
91 با انتقال آب حوضه آبریز زاینده رود به 
استان  یزد آغاز شد و در سال 97 به اوج 
خود رسید و همچنان تا بهمن ماه امسال 

است. داشته  ادامه 
به  مردمی کار  اعتراضات  این  از  برخی  در 
شکستن لوله انتقال آب از اصفهان به یزد 
محلی  جوامع  گاهی  و  شد  کشیده   هم  
جاری  سال  آبان  در  شدند.  درگیر  هم  با 
صنفی  نظام  مدیره  هیات  عضو  گفته  به 
از  نفر  هزار   5 حدود  شهرستان  کشاورزی 
برپا  اعتراضی  تجمع  اصفهانی  کشاورزان 
درگیری حتی   99 بهمن  در  و حاال  کردند  
سر  بر  بلکه  نیست  هم  آب  انتقال  سر  بر 

است. فاضالب  انتقال 
به  روستایی  در  اصفهان  شرق  کشاورزان 

انتقال  از  تا  تجمع کرده اند  »فیزادان«  نام 
سگزی  منطقه  به  شده  تصفیه  پساب 
بخش  در  شهری  سگزی  کنند.  جلوگیری 
دشت  است.  اصفهان  شهرستان  مرکزی 
یكی  عنوان  به  اصفهان  شرق  در  سگزی 
شده  شناسایی  گرد و غبار  كانون های  از 
منابع  اداره کل  هم   این  از  پیش  است، 
یکی  اصفهان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
از راه حل های بیابان زدایی در این منطقه را 
انتقال پساب تصفیه شده اعالم کرده بود.

برخی  به  پساب  انتقال  دیگر  سوی  از 
است  راه حل هایی  جمله  از  هم  صنایع 
زاینده  آب  از  استفاده  کاهش  برای  که 
همین  شده است.  گرفته  نظر  در  رود 
این میان  از  را که پیش  مساله مناقشاتی 
ذی نفعان این حوضه آبریز برای آب زاینده 
تصفیه  پساب  سر  بر  حاال  داشته اند  رود 

است. انداخته  راه  حوضه  این  در  شده 
اجرایی  دبیر  امینی،  اسفندیار 
فارس  به  اصفهان  کشاورزی  صنف 
فاضالب  که  بود  شده  گفته است:»مصوب 
و  جنوب  شرق،  شمال،  تصفیه خانه های 
محدوده  در  که  سپاهان شهر  و  بهارستان 
تکمیلی  تصفیه  است،  اصفهان  شهرستان 
گیرد.  قرار  حق آبه داران  اختیار  در  و  شده 
نیز  آن  از  بخشی  و  نیفتاد  اتفاق  این 
متوجه  کشاورزان  اخیرًا  و  شد  فروخته 
پساب  این  از  دیگری  بخش  که  شدند 
منتقل  دیگر  جاهای  به  دارند  قصد  نیز  را 

کنند.« استفاده  و  کرده 

حقابه  به  شده  تصفیه  پساب  اختصاص 
پی  در  بود که  اقداماتی  از  یکی  کشاورزان 
رعایت  مورد  در  آب  شورای عالی  مصوبه 
آبریز  عدالت و حقوق کشاورزان در حوضه 
اکنون  اما  شده بود  برنامه ریزی  زاینده رود 
به  خود  هم  مساله  این  می آید که  نظر  به 

است. شده  تبدیل  مناقشه  محل 
تنها کشاورزان حوضه  نه  این هم  از  پیش 
استان های  مردم  با  رود  زاینده  آبریز 
اختالف  دچار  آب  انتقال  خاطر  به  همجوار 
حوضه  این  از  منتفعان  بلکه  بودند  شده 
دچار  هم  اصفهان  استان  خود  در  آبریز 
از  بسیاری  بودند.  شده  هم  با  درگیری 
حق آبه  اختصاص  که  معتقدند  کشاورزان 
از  آنها  شدن  محروم  باعث  صنایع،  به 
مساله  این  و  می شود  کشاورزی  حق آبه 

است. کشاورزان  حق  در  بی عدالتی 
معتقدند  کشاورزان  برخی  دیگر  سوی  از 
و  کوهرنگ  سوم  تونل های  راه اندازی  که 
کشور،  استان های  دیگر  به  بهشت آباد 
انتقال آب از  باعث می شود که دیگر برای 

نشود. استفاده  کشاورزان  حق ابه 
آبریز  حوضه  برخی کارشناسان  نظر  از  اما 
روبه رو  پیچیده تر  مشکلی  با  زاینده رود 

است.
سال های  برای  آب  اشتباه  حکمرانی 
از  یکی  مختلف  دولت های  در  و  طوالنی 
در  کارشناسان  است که  دالیلی  مهم ترین 
مطرح  آبریز  حوضه  این  مشکالت  مورد 
افزایش  معتقدند  حتی  آن ها  می کنند. 

هم  اصفهان  در  در  کشت  زیر  زمین های 
اما  است.  معضالت  همین  از  یکی  خود 
معیشت  با  مستقیم  ارتباط  مساله  این 
بنابراین  بدون حل مسئله  کشاورزان دارد 
مسئله  حوضه،  این  کشاورزان  معیشت 
حل  هم  زیست  محیط  و  آب  حکمرانی 
باغداران  و  کشاورزان  معیشت  نمی شود. 
از جمله زیار، ورزنه،  مناطق شرق اصفهان 

جنوبی  براآن  و  شمالی  براآن  اژیه، کرارج، 
300 هزار  بر  بالغ  با جمعیتی  و خوراسگان 
که  است  وابسته  حق آبه هایشان  به  نفر 
تصفیه  فاضالب  یا  آب  محل  از  باید  یا 
جایگزینی  راه  یا  و  شود  تامین  شده 
شود  گرفته  نظر  در  آن ها  معیشت  برای 
معضل  این  فراموش کرد که  نباید  البته  و 
اما   است  بیشتر  اصفهان  شرق  در  اگرچه 
نجف آباد،  شامل  غربی  شهرستان های 
مبارکه  و  لنجان  خمینی شهر،  فالورجان، 
با  بارها  اخیر  سال  چند  در  پیش تر  هم 
اصفهان،  استان  مختلف  نقاط  در  حضور 
خود  حقابه  وضعیت  به  رسیدگی  خواهان 
از زاینده رود و حل مشکالت معیشتی شان 

دارد. وجود  هم  بودند  شده 
کارشناسان  از  برخی  هم  دلیل  همین  به 
پژوهشگر  هرندی،  فصیحی  مهدی  همانند 
حل  برای  که  معتقدند  آب  حکمرانی، 
باید  زاینده رود  آبریز  حوضه  مشکالت 
نهادها و  با مشارکت  بسته »حل مناقشه« 

شود. تعریف  مردمی  گروه های 
حوضه  مشکالت  همچنین  پژوهشگر  این 
ساده  از  پیچیده تر  را  زاینده رود  آبریز 
تقصیر  آن  در  که  می داند  انگاری هایی 
یا  آبریز  حوضه  ذی نفعان  دیگر  گردن  بر 
می اندازند  استان ها  دیگر  مردم  حتی 
باال  در  را  »آب  می گوید:  »پیام ما«  به  او 
منتقل  یزد  مانند  استان هایی  به  دست 
این دلیل و دالیل بسیار دیگر  به  می کنند 
این  به  گاوخونی  حقابه  دست  پایین  در 
خشک  گاوخونی  تاالب  و  نمی رسد  تاالب 
این  نوع   و  بستر  که  حالی  در  می شود 
درون  به  را  آب  که  گونه ایست  به  تاالب 
زمین می کشد و احتماال این آب، آب های 
در  اردکان  مانند  شهرهایی  زیرزمینی 

می کند. تغذیه  را  یزد  استان 
تعادل  گاوخونی  خشکی  با  بنابراین   
به  یزد  استان  زیرزمینی  آب های  منابع 
آب  این  لوله  با  ما  که  چرا  می خورد  هم 
و  می کنیم  منتقل  یزد  به  سرشاخه  از  را 
ایجاد  بسیاری  مناقشات  هم  همین  برای 
باری  آخرین  امسال  بهمن ماه  می شود.«  
اعتراض و مشکالت  بود که شاهد  نخواهد 
آبریز  حوضه  مشکالت  دلیل  به  مردم 
هشت  مناقشات  این  هستیم،  زاینده رود 
هم  همچنان  و  دارد  ادامه  است که  سال 
عزمی  که  تازمانی  داشت  خواهد  ادامه 
در کشور  آب  اصالح حکمرانی  برای  جدی 

شود. ایجاد 

|پیام ما| اعتراض کشاورزان شرق استان اصفهان برای تامین حق آبه کشاورزی، مساله ای است که پس از اختالل در حوضه آبریز 
زاینده رود به دالیل غیرطبیعی و مداخالت انسانی همانند انتقال آب بین حوضه ای، به طور مدام در حال تکرار است. این اعتراضات حاال 

به جایی کشیده که نه تنها بر سر آب بلکه بر سر سهم داشتن از فاضالب تصفیه شده در جریان است.

کمبود آب 

را جدی 

بگیرید
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  ایران6

افقی
 1 - همیشه، تازمانی که - جیوه - جا 
 - سرخ  گل   - آزمندی   - محل۲  و 
یك  عامیانه،  یک   - درخت كریسمس 
خودمانی3 - کوشک  - کامیون ارتشی 
- ذخیره - تردید، دو دلی، از میطالت 
نماز4 - داروی بیهوشی، ماده بیهوشی 
- ترسیده - پوست گاو يا شتر دباغي 
شده5 - تنگی و سختی - ابزارها، ادوات 
- رئوس6 - تیزی آرنج - دست به یقه 

شدن - پایتخت سوئیس7 - اسلوب، 
شیوه و طریقه، متد - طرف مقابل در 
پول  واحد   - خریدار  گویند،  را  كشتی 
سورینام8 - تیزی وارونه - نفس خسته 
- انقالبی فرانسه که در حمام کشته شد 
- خالص9 - طناب میان ستون فقرات، 
مغز تیره - کبوتر دشتی، کبوتر صحرایی 
- راندن بی ادبانه، راندن مزاحم10 - چهره 
- ماشین سنگین - خورشید، خوردن11 
- مركز خالفت حضرت علی)ع( - جام 
برهنه،   - محبت  و  دوستی   - معروف 

پیام   - اسكارلت1۲  همسر  عریان، 
آسمانی - رنگ سیاه - آشكار13 - نوعی 
رنگ مو، رنگ موی فوری - انتزاعی، هنر 
تجسمی - از باشگاههای معتبر پرتغال 
در جام های اروپائی، قهرمان سال ۲004 
 - اروپا14  های  باشگاه  قهرمانان  جام 
تشویق،  فریاد   - عبید  همنشین  بنده، 
لر،  مادر   - می كشند  تحسین  درمقام 
بیماری، تصدیق روسی15 - مکرو حیله 
- کوچکترین واحدموجودزنده، یاخته - 

به معنی بگو 

عمودی
و  تمرین  تمرین،  مدرسه،  تکلیف   -  1
آمادگی  آوردن  بدست  برای  ممارست 
نمونه  - گناهكار -  و مهارت در کاری، 
آمار  كردن،  سرشماری   - فرمانروایی۲ 
گرفتن، ضبط كردن - نوعی آفت غالت، 
بیابانی3  جانوران   - جو  و  گندم  آفت 
صفوی  اسماعیل  جدشاه   - ها  رتبه   -
ترسان،  زائو  خاندان،   - شماردن4   -
سرخ كمرنگ - خرده سنگ، سنگریزه 
- از ظروف پر مصرف آشپزخانه، ظرف 
آشپزی، ظرف سرخ كردنی - رنگ دریا، 
رنگ آرامش، از رنگهای اصلی5 - حیله 
سازش،   - فریب  خدعه،  نیرنگ،  و 
آشتی - انکراالصوات - شگفت تر، تازه 
تر6 - جمله قرآنی - بله تهرانی، وسیله 
پژوهش7  جستجو كردن،   - درودگری 
- گردآورنده کتاب مرزبان نامه - جنگ 
الفت   - فوتبال  دفاع   - اسالم8  صدر 
گرفته، دوست و دمساز - باال آمدن آب 

از  یكی  نام   - روز  باب  الف،  دریا، کاله 
خیابان های تهران، در مدرسه تعلیم می 
لباس  دهند، جمع درس9 - كارگشا - 
شنا - دوشیزه10 - پشم بريده - راه رفتن 
- ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص 

مفرد11 - رودی در فرانسه، از باشگاه های 
فرانسوی - واحد پول اتیوپی - وسیله 
روشنایی1۲ - حرکتی در کاراته - باالی 
دیوار - پيامبر خوش صدا، پيامبر خوش 
الحان13 - سودای ناله، نفس بلند، از دل 

پر سوز بر آید - یاوه - كاشف میكروب 
سل - نواری كه از مفتولهای نازك فلزی 
می بافند14 - بادگرم جنوبی - بندگی - 
تورا درهم15 - آستین ها - از پیامبران 

اولوالعزم

جدول شماره 1953

شرکت چادرملو مجموعه 
تاریخی  پردیسان اردکان را 

احیا می کند  
گردشگری  فرهنگی  میراث  وزیر  حضور  با    
نماينده  یزد؛  استاندار  دستی؛  صنایع  و 
و  اسالمی  شورای  درمجلس  اردكان  مردم 
چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
در فرمانداری اردکان، طی مراسمی تفاهم نامه 
تاریخی  مجموعه  احیای  و  بازسازی  مرمت، 

رسید. امضا  به  پردیسان 
اقدام  از  تشکر  با  فرهنگی  میراث  وزیر   
چادرملو،  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مسئوالنه 
الگویی باشد   ، اظهار امیدواری کرد این اقدام 
صنعتی  توسعه  کنار  در  صنایع که  سایر  برای 
فضای  بهبود  و  فضاهای گردشگری  توسعه  به 
کسب و کار  هم اهتمام ورزند. او افزود: این 
اقدام ارزنده  شرکت چادرملو  نقطه عطف این 

است. تقدیر  قابل  و  شایسته  حرکت 
هیات  عضو  و  مدیرعامل   تقی زاده  مهندس   
شرکت  گفت:  هم  چادرملو  شرکت  مدیره 
اجتماعی  مسئولیت های  ایفای   در  چادرملو  
اساس   همین  بر  و  دارد  جدی  توجهی  خود  
اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف  های  حوزه  در 

می کند. مشارکت  فعاالنه 
 او افزود:  ما خود را متعهد می دانیم در برابر 
مهم  اقدام  یک  صنعتی  واحد  هر  اندازی  راه 
اجتماعی  توسعه  راستای  در  هم  بخش  اثر  و 
با  امیدواریم  و  برداریم  منطقه  فرهنگی  و 
همکاری و همدلی که در مسئوالن این استان 
مهم  این  دارد  وجود  اردکان  شهرستان  و 

شود. محقق 

کالله

عضو شورای اسالمی شهر کالله با اشاره به ساخت وساز 
توسط  دولتی  اموال  از  استفاده شخصی  و  غیرقانونی 
باید تخریب  او  شهردار کالله، گفت: ویالی غیرقانونی 

شود.
به گزارش ایمنا، هللا نظر مرتضویان با بیان اینکه تخلف 
کاماًل  غیرقانونی  ویالی  ساخت و ساز  در  کالله  شهردار 
محرز است، اظهار کرد: امروز به دلیل تعلل در برخورد 
قانونی با شهردار مردم از به نتیجه رسیدن خواسته های 

خود به عنوان یک مطالبه عمومی دلسرد شده اند.
مرتضویان در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح تخلف 
شهردار کالله، گفت: ایشان در فاصله ۲0 کیلومتری از 
بدون  و خوش نشین  منطقه ای کوهستانی  در  و  شهر 
در  و  غیرقانونی کرده  ویالسازی  به  اقدام  الزم  مجوز 
ساخت آن به گواه برخی کارگران شهرداری از مصالح 
جمله  از  تجهیزاتی  و  شهرداری  دپوی  ساختمانی 
خودرو و موتور برق شهرداری استفاده شخصی کرده 

است.
او از کشف و ضبط بسیاری از لوازم شهرداری در ویالی 

شخصی غیرقانونی شهردار کالله توسط پلیس خبر داد 
و تاکید کرد: خدا را شاکریم که با هوشمندی پلیس 
بازجویی های  در  تمامی حقیقت  اقدامات تخصصی  و 
و  ساختمانی  مصالح  حامل  کارکنان  از  صورت گرفته 
رانندگان وسایل نقلیه شهرداری مشخص شده است.

عضو شورای شهر کالله با تاکید بر این که برخورد قانونی 
با متخلفان باید بین همه آحاد جامعه یکسان باشد، 
یک  و  یک کارگر  بی خانمان،  یک  وقتی  تصریح کرد: 
خانواده مستضعف به خاطر چند متر اضافه بنا با برخورد 
قانونی و بعضًا با تخریب ساختمان رو به رو می شود چرا 
شهردار کالله باید مصون از برخورد جدی قانونی باشد.
دستگاه  از  ما  درخواست  این که  بیان  با  مرتضویان 
محترم قضایی تخریب ویالی غیرقانونی و بستن دهانه 
این ویال هستیم،  چاه عمیق غیرقانونی حفر شده در 
اضافه کرد: وقتی مردم برای آبیاری بهترین زمین های 
منطقه حتی در هر چند صد هکتار از نعمت چاه عمیق 
غیرقانونی  ویالی  در  باید  ایشان  چرا  هستند  محروم 

خود چاه عمیق حفر کند؟

ویالی شهردار کالله باید تخریب شود
پاالیش گاز  بهداشت صنعتی شرکت  مسئول 
به کرونا  ابتال  آمار  چشمگیر  کاهش  از  ایالم 
در ماه های اخیر این واحد صنعتی خبر داد و 
فرهنگ سازی  و  پیشگیرانه  اقدامات  با  گفت: 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  و  صحیح 
در  ویروس  به کرونا  ابتال  میزان  خوشبختانه 
این پاالیشگاه کاهش چشمگیری یافته است.

و  تجهیزات  تامین  به  امیدی پور  “فرهاد   
ماسک  جمله  از  مورد نیاز  بهداشتی  اقالم 
و  دست  ضد عفونی  مایع  و  پزشکی  الیه  سه 
داشت:  اظهار  و  اشاره کرد  به کارکنان  سطوح 
نوبت  چندین  در  بهداشتی  های  پک  توزیع 
جمع  تاکنون،  بیماری  این  شیوع  ابتدای  از 
آوری دستگاه های ثبت اثرانگشت و جایگزین 
کردن سیستم چهره نگار در مبادی ورودی به 
پاالیشگاه، نصب پوستر و پمفلت های آموزشی 
و  و هشداری، مدیریت پسماندهای کووید 19 
ارسال گزارشات هفتگی در خصوص پیشگیری 

استان  بهداشت  مرکز  به  ویروس  کرونا  از 
از  گاز  ملی  شرکت  بهداشت  و  استانداری  و 
این  شیوع  از  پیشگیری  برای  اقدامات  دیگر 
تصریح کرد:  ادامه  در  او  است.  بوده  بیماری 
عمومی،  محوطه های  ضدعفونی کردن  فرایند 
ضدعفونی و گندزدایی مستمر محل طبخ غذا، 
نام  ثبت  به  الزام  شرکت،  رستوران  تعطیلی 
کلیه همکاران در سامانه های غربالگری وزارت 
بهداشت و وزارت نفت برای فعالیت کاری در 
جهت  ماسک  اپلیکیشن  نصب  کار،  محیط 
صورت  اقدامات  دیگر  از  هوشمند،  قرنطینه 
پذیرفته در راستای پیشگیری از شیوع بیماری 

است. بوده   19 کووید 
او افزود: نصب دستگاه های ضد عفونی هوشمند 
برنامه  اجرای  ساختمان ها،  کلیه  ورودی  در 
دورکاری و کاهش ساعات حضور همکاران در 
ابالغی،  با دستورالعمل های  مطابق  محیط کار 
برگزاری  و  حضوری  آموزشی  دوره های  حذف 

مجازی،  صورت  به  آموزشی  دوره های  کلیه 
حذف ماموریت های غیرضروری و انجام پایش 
دیگر  از  دیگر  بخشی  ممیزی های مستمر،  و 
فعالیت های انجام شده در راستای پیشگیری 

از شیوع کرونا بوده است.
پاالیش گاز  بهداشت صنعتی شرکت  مسئول 
ایالم گفت: اختصاص ساختمان درمانگاه برای 
ستاد  مصوبات  مطابق  عفونی  بیماران  تست 
دانشگاه  به  موقت  صورت  به  کرونا  استانی 
مصرف  یک بار  لباس  تحویل  پزشکی،  علوم 
تهیه  دانشگاه،  این  به  بهداشتی  پک های  و 
محلول آب ژاول برای ضدعفونی معابر شهری 
قابل  تعداد  توزیع  و  اطراف  روستاهای  و 
توجهی مایع ضدعفونی و ماسک سه الیه در 
اطراف،  روستاهای  و  چوار  مدارس شهرستان 
از دیگر اقدامات پاالیشگاه گاز ایالم در راستای 
جوامع  به  نسبت  اجتماعی  مسئولیت های 

است. بوده  اطراف 

ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری در پاالیشگاه گاز ایالم

مثبت  نمونه  مشاهده  به  اشاره  با  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
کرونای جهش یافته در جنوب غرب خوزستان، نسبت به عواقب وحشتناک 

داد. این مساله هشدار جدی 
دکتر شکرهللا سلمان زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به جهش 
بیماری کووید - 19 در منطقه جنوب غرب خوزستان، اگر مردم به خصوص 
جوانان و میانساالن از خود مراقبت نکنند باید منتظر یک فاجعه در منطقه 

باشیم و خطر مرگ در این شرایط حتمی می شود.
دورهمی ها  در  حضور  از  خودداری  لزوم  بر  تاکید  با  او  ایسنا،  به گزارش 
مراقب  یک  شهروند  هر  می خواهیم که  مردم  از  تصریح کرد:  مراسم ،  و 
سالمت باشد و ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی، دیگران را نیز ملزم 

آن ها کند. رعایت  به 
در صورت شیوع گسترده  بیان کرد:  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
پاسخگوی  نیز  منطقه  بیمارستان های  تمام  حتی  جهش یافته،  ویروس 

بود. نخواهند  بیماران  بستری 

نیک طبع،  دکتر  کرمان  زغال سنگ  معادن  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
ایرانیان  زرند  فوالد  مدیرعامل  سهراب نژاد  دکتر  و  شرکت  این  مدیرعامل 
استان  در  دو شرکت  این  منافع مشترک  راستای  در  بیشتر  همکاری  روند 

بررسی کردند. را 
 مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان در این جلسه وجود دو مجموعه 
بزرگ زغالسنگ و فوالد را زمینه ایجاد فضای مناسب برای رونق همکاری 
مستمر دانسته و افزود شرکت معادن زغالسنگ از پتانسیل موجود استقبال 

خواهد کرد
 سهراب نژاد هم  زغال سنگ را خوراک اصلی مجموعه تحت نظارتش دانست 
مجموعه  باشد  بیشتر  زغال سنگ  معادن  شرکت  تولید  هرچه  اضافه کرد  و 
آمادگی  سهراب نژاد  دارد.  را  محصول   این  خرید  جهت  الزم  آمادگی  فوالد 
شرکت  همراهی  با  کارشناسی  تیم  تشکیل  جهت  امرش  تحت  مجموعه 
معادن زغال سنگ کرمان را در راستای اهداف مشترک برشمرد و افزود فوالد 

تولید زغال  کرمان است. بهترین مصرف کننده  ایرانیان  زرند 

احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان در بازدید از غرفه ذوب آهن 
در نمایشگاه ماینینگ گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد 
کشور از صنعت ساختمان تا صنایع تولیدی نقش بی بدیلی داشته است که 

همگان به آن واقف هستند.
او  افزود: تنوع و تولید محصوالت استراتژیک در این شرکت فرصت های 

بسیاری را در صنایع باال  دست و پایین دست ایجاد کرده است.
 استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد : فعالیت و مشارکت این شرکت 
استان  ریلی  زیرساخت های  و  چابهار  راه آهن  مانند  بزرگی  طرح های  در 
بزرگ  مجموعه  پیوند  امیدواریم  و  ستودنی است  سیستان و بلوچستان 

یابد. تداوم  سیستان و بلوچستان  استان  و  اصفهان  ذوب آهن 
او به لزوم تامین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن اشاره کرد و گفت : با تامین 
پایدار مواد اولیه، این شرکت می تواند با ظرفیت کامل تولید داشته باشد و 
را بر تامین مواد اولیه کارخانه های داخلی قرار  لذا امیدواریم مسئوالن مبنا 

دهند تا ارزش آفرینی بیشتری را شاهد باشیم.

رئیس علوم پزشکی آبادان:
منتظر یک فاجعه در جنوب غرب 

خوزستان هستیم

گفت وگوی دوجانبه پیروامون 
همکاری فوالد زرند ایرانیان 

با شرکت معادن زغال سنگ کرمان

استاندار سیستان و بلوچستان :
مشارکت ذوب آهن در ساخت راه آهن 

چابهار زاهدان ستودنی است

| خوزستان | | کرمان | | سیستان و بلوچستان |

آگهی مزایده اموال غیر منقول )استاد ذمه(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 

98015۲0
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق نظر به اینکه 
خانم صدیقه رحمانی راوری بابت وصول مهریه اقدام به صدور 
اجرائیه علیه آقای محمد کویری نموده و به درخواست بستانکار 
از 1  از 4۲80 اصلی مفروز و مجزا شده  ارزیابی پالک ۲ فرعی 
فرعی از اصلی واقع در بخش 1 کرمان، خیابان ابوحامد، کوچه ۲7 
)گبر محله( بعد از پیچ اول سمت چپ منزل اول متعلق به آقای 

علی کویری با مشخصات ذیل صورت گرفت.
 مشخصات مالکیت:

سهم االرث آقای محمد کویری، فرزند علي، با شماره شناسنامه 
ملی  شماره  دارای  کرمان  از  صادره  متولد 1348/11/۲3،   ،1015
۲991479175 به عنوان مالک 168 سهم از کل 1056 سهم یک 
به صدور  تاکنون منجر  باب خانه که فاقد مساحت میباشد که 
با   4۲80 نگردیده است. سند ۲/  ایشان  از سوی  سند مالکیت 
شماره ثبت 3897 در دفتر 36 صفحه 4۲8 بخش 1 کرمان ثبت 

است. گردیده 
 1( مشخصات کامل ثبتی ملک، طبق مالکیت با سایر مدارک 

ثبتی، به شرح ذیل می باشد
1.1 ( ملک مزبور، دارای سند مالکیت دفترچه ای شش دانگ با 
سند 4۲80/۲ شماره ثبت با شماره ثبت 3897 در دفتر در دفتر 

36 صفحه 4۲8 است
۲.1 ( سند مالکیت ملک دفترچه ای می باشد و نام مالک آقای 

علی کویری فرزند اصغر می باشد.
 3.1 ( حدود اربعه ملک طبق ارزیابی:

-شماال بطول 15.50 متر دیوار مشترک با خانه 4۲80 –
-شرقا بطول 7.90 متر درب و دیواریست بشارع عام

- جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم غربی است بطولهای 10.90 
متر و 4.60 متر دیوار مشترک با خانه باقیمانده 1 فرعی از 4۲80

-غربا بطول 8.80 متر دیوار مشترک با خانه 4۲79 
4.1(  حدود اربعه فعلی ملک، با سند مالكيت تطبیق می نماید.

5.1( عرصه ملک طلق است
3(  بنا و متحدثاث

1.3 (ملک مورد ارزیابی دارای بنای یک طبقه است
 ۲.3(  کاربری هریک از طبقات به شرح ذیل می باشد 

همکف یک واحد مسکونی
 4(   مشخصات ساختمان

 1.4 ( نقشه بنا مطالب اصول فنی نمی باشد
 ۲.4 ( اسکلت ساختمان مصالح بنایی و نوع سقفها گنبدی و 

باشد نماسازی می  ساختمان فاقد 
 3.4(  کیفیت مصالح مصرفی، نامناسب است

4.4 ( بنا شمالی - جنوبی است.
5.4( عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت نسبتا کامل است

 6.4( عمر تقریبی بنا، حدود 45 سال می باشد. باقیمانده عمر 
مفید بنا، 0 سال پیش بینی می شود.

7.4(  سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر 
آبی است.

8.4( فاقد امکانات رفاهی شامل استخر، جکوزی سونا محوطه 
بازی بچه ها و ... است

 5( معایب مشهود در بنا؛ نم زدگی و ترکهای ریز
6(ملک در اجاره نمی باشد

شامل  باشند،  می  موثر  ملک  ارزش  در  که  عواملی  سایر   )7
تجهیزات داخلی و خارجی، نمای بیرونی )ملک( و سایر موراد 
در ملک به شرح ذیل می باشند با توجه به قدمت ساختمان و 
مشخصات آن ساختمان موجود فاقد ارزش کارشناسی می باشد 

و فقط بابت مصالح بازیافتی مبلغی لحاظ می گردد.
3.7( امتیازات آب، تلفن، برق، گاز هر کدام یک انشعاب 

آب  امتیاز  هر  ارزش  ریال،   ۲۲.000.000 برق  امتیاز  هر  ارزش 
ارزش  و  ریال  گاز۲4.000.000  امتیاز  هر  ارزش  ریال،   ۲1.000.000

ریال تلفن5.000.000  امتیاز 
 8( ارزش کل عرصه از قرار هر متر مربع عرصه ۲4.000.000 ریال 

برابر می شود با:
1۲9.4*۲6.000.000=3.364.400.000

9( ارزش کل اعیان )بابت مصالح بازیافتی ( برابر می شود با :
80.000.000  ریال

10( ارزش امتیازات آب، برق، گاز و تلفن: 
7۲.000.000 ریال

 11( جمع کل برابر می شود با : 3.516.400.000  ریال
 با توجه به توضیحات فوق، ارزش شش دانگ ملک فوق الذکر 
با كليه حق امتیازات 3.516.400.000  ریال به حروف سه میلیارد 

و پانصد و شانزده میلیون و چهارصد هزار ریال اعالم می گردد.
1۲(  ارزش سهم االرث آقای محمد کویری حسب گواهی حصر 
با  میشود  برابر  نظر  مورد  مبلغ  سهم   1056 از  سهم   168 وراثت 
559.4۲7.۲7۲ ریال به حروف پانصد و پنجاه و نه میلیون و 
ریال  دو  و  هفتاد  و  دویست  و  هزار  و هفت  بیست  و  چهارصد 

می گردد اعالم 
 از ساعت 9 الی 1۲ ظهر روز سه شنبه مورخه 1399/1۲/1۲ در اداره 
کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط 
طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش 
میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 559.4۲7.۲7۲  ریال که 
قطعی گردیده است از مبلغ پایه کارشناسی شروع و باالترین مبلغ 
پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد.خریدار مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده 
ابطال و تجدید میگردد. همچنین پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب با حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد میگردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی 
مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. 
طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری 

به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.م  الف 1504

 تاریخ انتشار: پنج شنبه 30/ 11 / 1399
علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

مزایده عمومی
دادگستری کل استان کرمان در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک 

دو دستگاه پژو GLX 405 دو گانه سوز مدل 1385 نقره ای رنگ را به شرح ذیل بفروش برساند:

- مهلت بازدید : از تاریخ 1399/11/28  لغایت 1399/12/06 از ساعت 8 صبح لغایت 13 عصر 
-مهلت ارائه پیشنهادات: از تاریخ 1399/12/2 لغایت 1399/12/14 از ساعت 8 صبح لغایت 18 

-زمان باز گشایی پاکات: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/12/16
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از خودرو ها به آدرس: کرمان خیابان عدالت دادگستری کل استان کرمان، واحد نقلیه مراجعه نمایند )تلفن: 03431226312(

توضیحات:
مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار می گردد و متقاضیان باید حتما تمامی فرآیند مزایده را در سامانه مذکور جهت شرکت در مزایده طی نمایند.

به پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل گردد و یا مخدوش، مبهم، فاقد مهر و امضاء مشروط و فاقد سپرده باشند، ترتیب اثر داده نمی شود.
مزایده گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 

مدیریت پشتیبانی و خدمات دادگستری کل استان کرمان م الف 6265

آب 
را َهدر
ندهیم

مسئولیت اجتمایع 
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اگهی مزایده اتومبیل
کالسه  )پرونده  اتومبیل  مزایده  اگهی 
9900637( به موجب پرونده اجرائی کالسه 
مدل 1395   CNG تیبا  سواری  خودرو  دستگاه  یک  فوق 
رنگ سفید روغنی به شماره موتور * 7۲567 * و شماره 
شاسی *87304* به شماره انتظامی 45-468 س 95 
مجموعا  ها  الستیک   -1( خودرو  وضعیت  به  توجه  با  که 
50 درصد سالم هستند ۲- درب جلوی راست ضربه دارد 
باطری   -3 دارد  دوم(  )یک  نقاشی  و  صافکاری  به  نیاز 
دارد )غیرقابل استفاده میباشد( 4- درب باک بنزین ضربه 
جزئی دارد 5- تزئینات داخل خوب است 6- بعلت عدم 
نگردید.  مقدور  مکانیکی  آزمایش  سوئیچ،  به  دسترسی 
موتور و گیربکس بعلت توقیفی ظاهرا سالم میباشند(. که 
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ850/000/000  
پایه  قیمت  تومان  میلیون  پنج  و  هشتاد  معادل  ریال 
برآورد گردیده است مزایده از ساعت 9 الی 1۲ ظهر روز سه 
شنبه مورخ 1399/1۲/1۲ در اداره کل ثبت اسناد و امالک 
کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن 
و  میرسد  بفروش  مزایده  طریق  از  نصر  شهید  اجتماعات 
مزایده از مبلغ پایه کارشناسی هشتاد و پنج میلیون تومان 
با  پیشنهادی  مبلغ  باالترین  و  شروع  گردیده  قطعی  که 
پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
را به حساب سپرده ثبت واریز  مهلت مقرر مانده فروش 
خزانه  به حساب  و  نبوده  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند 
واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد، بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده 
در  مزایده  انجام  از  پس  آنکه  ضمن  است.  مزایده  برنده 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از 
تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد 

نمایند. م الف 1505 مراجعه 
تاریخ انتشار: پنج شنبه 1399/11/30

علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای
 اسناد رسمی کرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
رفسنجان به تصرفات مالکانه و معارض متقاضیان محرز گردیده 
به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است. 
به فاصله 15 روز  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  زیر 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره تسلیم و  بین  را کتبًا  اعتراض خود  به مدت دو ماه  آگهی 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد.
1_ حسن شهاب الدینی پاریزی فرزند یدا... شش دانگ حیاط 
خانه مساحت5۲.3 متر مربع قسمتی از پالک 1768 اصلی واقع 
در اراضی شهر رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان امیرکبیر شرقی 
کوچه ۲۲ و خریداری شده از مالک رسمی محمد علی آقا محمد 

حسنی.
خانه  دانگ  شش  محمد  فرزند  آبادی  شهر  جعفری  ۲_عباس 
مساحت339.90 مترمربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در 
اراضی قطب آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معراج و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی عباس باقری.
3_نیلوفر السادات موقر افضلی فرزند سید عطا شش دانگ خانه 
مساحت 177.10متر مربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در 
اراضی قطب آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معراج شمالی 
کوچه 31 و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی محمد باقری.

4_حسن اسماعیلی پور الهیجانی فرزند محمد شش دانگ خانه 
مساحت410.50 مترمربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در 
بزرگراه قدس کوچه  آباد رفسنجان بخش 9کرمان  اراضی قطب 
شهید طاها قادر و خریداری شده از مالک رسمی ورثه علی معاون

5_نیلوفرالسادات موقر افضلی فرزند سید عطاشش دانگ خانه 
مساحت177.10 متر مربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در 
اراضی قطب آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معراج شمالی 
کوچه 31 و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی محمد باقری
6_فاطمه دهمرده فرزند ابراهیم شش دانگ خانه مساحت176.8 
مترمربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در اراضی قطب آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهیدان عبداللهی و خریداری 

شده با واسطه از مالک رسمی محمد باقری
خانه  به  ششدانگ  حسین  فرزند  حمیدآبادی  7_مهدیه کرمی 
از 1818  فرعی   ۲01 پالک  از  مترمربع قسمتی  مساحت33۲.۲0 
بلوار  آباد رفسنجان بخش 9 کرمان  اراضی کمال  واقع در  اصلی 
هجرت کوچه3.1 و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی 

سید احمد رضوی.
دانگ خانه مساحت  فرزند مهدی شش  بناءداورانی  8_حسین 

۲61 مترمربع قسمتی از پالک  10۲6فرعی از 1818 اصلی واقع در 
اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 15 خرداد کوچه 

9.1و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی بی بی ملکه هدایت
مغازه  دانگ  محمدرضا شش  فرزند سید  علوی  سادات  9_الهه 
مساحت 43.84مترمربع قسمتی از پالک 376 فرعی از 1818 
اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
سید  رسمی  مالک  از  محلی  استشهاد  حسب  و  صفوی  نواب 

احمدرضوی
10_ رضا شهاب الدینی پاریزی فرزند عباس شش دانگ مغازه 
مساحت۲13.9 متر مربع قسمتی از پالک 333 فرعی از 1819 
رفسنجان بخش 9 کرمان  اربابی  علی آباد  اراضی  در  واقع  اصلی 
خیابان امیرکبیر شرقی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

قاسم تجدد.
11_صغری حسنی نژاد فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع و 
سمیه حسنی نژاد فرزند علی دو دانگ مشاع و فاطمه حسنی نژاد 
فرزند علی دودانگ مشاع همگی از شش دانگ خانه مساحت 
شش دانگ1۲1.8 مترمربع قسمتی از پالک ۲76 فرعی از 1819 
رفسنجان بخش 9 کرمان  اربابی  علی آباد  اراضی  در  واقع  اصلی 
خیابان عباسیه کوچه 3 و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی 

علی حسینی نژاد.
دانگ   شش  محمد  فرزند  اسماعیل آباد  سلمانی  مهرداد   _1۲
خانه مساحت1744.7 مترمربع قسمتی از پالک 676 فرعی از 
1819اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان 
مالک رسمی  از  استشهاد محلی  امام کوچه ۲8 حسب  خیابان 

مهردخت محیط
خانه  دانگ  شش  شیرعلی  فرزند  مقدم  خالقی  13_حسن 
مساحت۲0۲.1 مترمربع قسمتی از پالک 3۲۲فرعی از 18۲0 اصلی 
واقع در اراضی گرگین رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار هجرت کوچه 
العابدین  زین  مالک رسمی سید  از  استشهاد محلی  1و حسب 

رضوی 
14_الهه سادات علوی فرزند سید محمدرضا شش دانگ ضبط 
پسته مساحت ۲53۲.14مترمربع قسمتی از پالک 13۲ فرعی از 
18۲۲ اصلی واقع در اراضی رستم آباد رفسنجان بخش 9 کرمان 
ازمالک رسمی سید  بنچاق  خیابان سید کاظم هاشمی و دارای 

محمد رضا علوی
15_الهه سادات علوی فرزند سید محمدرضا ششدانگ ضبط پسته 
از  فرعی  پالک 13۲  از  مربع قسمتی  متر  به مساحت19۲3.96 
18۲۲ اصلی واقع در اراضی رستم آباد رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان سید کاظم هاشمی و دارای بنچاق از مالک رسمی سید 

محمد رضا علوی
16_ فیروزه حسنی فرزند احمد شش دانگ خانه مساحت487.6 
مومن  اراضی  در  واقع  اصلی  پالک 1868  از  قسمتی  مربع  متر 
آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید عابدینی کوچه 4 و 

خریداری شده با واسطه از مالک رسمی حسین کرمی.
خانه  دانگ  شش  یدا...  فرزند  پناهنده  حسین   _17
واقع  اصلی  پالک1868  از  قسمتی  مترمربع  مساحت353.3 
در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان مصطفی 
خمینی کوچه 65 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی محمد 

دهقان.

18_سید مالک میرمخلصونی فرزند سید جالل شش دانگ خانه 
واقع در  اصلی  از پالک 1868  مساحت 115 متر مربع قسمتی 
اراضی مومن آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید حسین 

شرقی و خریداری شده از مالک رسمی حسن ابولی
19_ احمد باقدم فرزندحسن شش دانگ خانه مساحت300.۲5 
مترمربع قسمتی از پالک 55 فرعی باقی مانده از 1868 اصلی 
واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید 

خالوئی و دارای بنچاق از مالک رسمی احمد باقدم 
خانه مساحت405.5  دانگ  فرزند محمد شش  عرب  ۲0_احمد 
متر مربع قسمتی از پالک 1868 اصلی واقع در اراضی مومن آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معراج شمالی کوچه 61 و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سکینه اسدی
دانگ  سعدا...شش  فرزند  منصورآبادی  الدینی  زین  ۲1_عزت 
از  از پالک 79 فرعی  باغ مساحت3345.86 مترمربع قسمتی 
1883 اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 
کرمان خیابان بسیج اسالم آباد و دارای بنچاق از مالک رسمی 

اردشیرکابلی.
خانه  دانگ  محمد شش  فرزند  آباد  مومن  رجبی  ۲۲_حسین   
از 1883  از پالک 79 فرعی  مساحت307.30 مترمربع قسمتی 
اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان 
خیابان شهید شریفی کوچه 8 و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی علی معین
۲3_مهدی علی نقی زاده فرزند محمد شش دانگ مغازه مشتمل 
بر آپارتمان مساحت 60۲.8مترمربع قسمتی از پالک 70 فرعی از 
1883 اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 
کرمان خیابان مطهری نبش کوچه 6و خریداری شده با واسطه از 

مالک رسمی صدیقه اوحدی
محمد  سید  فرزند  آبادی  حسن  حسینی  حسین  ۲4_سید 
پالک 79  از  قسمتی  مربع  متر   ۲64 مساحت  خانه  ششدانگ 
اراضی عباس آباد خان رفسنجان  واقع در  از 1883 اصلی  فرعی 
بخش 9 کرمان خیابان امام حسن) ع( وحسب استشهاد محلی 

از مالکیت ورثه عباسعلی ابراهیمی
۲5_ مسعود ملکی فرزند احمد شش دانگ خانه مساحت۲70.9 
مترمربع قسمتی از پالک 61 فرعی از 1883 اصلی واقع در اراضی 
عباس آبادخان رفسنجان بخش نه کرمان بلوار شهید مطهری کوچه 

11حسب استشهاد محلی از مالک رسمی محمدجواد ابراهیمی
مساحت  خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  آسیابر  محمد   _۲6
337.1 متر مربع قسمتی از پالک 3۲ فرعی از 1895 اصلی واقع 
در اراضی قاسم آباد بائر رفسنجان بخش 9 کرمان رفسنجان بزرگراه 
از  بلوار مدرس شمالی و حسب استشهاد محلی  انتهای  قدس 

مالک رسمی اکبر صرافی زاده 
۲7_فاطمه دهمره فرزند ابراهیم شش دانگ خانه مساحت 338 
متر مربع قسمتی از پالک ۲3 فرعی از 1895اصلی واقع در اراضی 
خیابان شهید شریفی  9 کرمان  بخش  رفسنجان  بائر  قاسم آباد 

کوچه ۲7 حسب استشهادمحلی از مالک رسمی اکبر صرافی.
۲8_امید لبافی رفسنجانی فرزند اصغر شش دانگ خانه مساحت 
اصلی   1895 از  فرعی   ۲3 پالک  از  قسمتی  مربع  ۲8۲.65متر 
بائر رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان  اراضی قاسم آباد  در  واقع 
شهید کشاورزی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی اکبر 

صرافی زاده.
خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  حصن  امیری  ۲9_فرشته 
مساحت ۲9۲.3مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910اصلی 
واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید 
قرنی نبش خیابان شهید اسماعیلی و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی سید جواد هجری.
30_ حمید مجیدی فرزند حسین شش دانگ باغ مساحت6198 
مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی ده 
شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان مطهری خیابان باسکول 
طیبی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی سید جواد هجری

31_امیر عرب فرزند احمد شش دانگ  قسمتی از خانه مساحت 
37.6مترمربع در قسمتی از پالک1 فرعی از 1910 اصلی واقع در 
اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان امیر کبیر غربی 

حسب استشهادمحلی  از مالک رسمی محمدعلی رحمتیان 
دانگ خانه مساحت  فرزند محمدشش  3۲-حسین شهربابکی 
۲06 متر مربع قسمتی از پالک  1 فرعی از 1910 اصلی واقع در 
اراضی ده شیخ رفسنجان بخش نه کرمان خیابان ارسالن خیابان 
شهید شاه حسینی حسب استشهاد محلی از مالک رسمی سید 

جواد هجری
33_ ابوالفضل کیانی صدر فرزند محمدعلی شش دانگ مغازه 
از پالک  آپارتمان مساحت 79.50مترمربع قسمتی  بر  مشتمل  
1فرعی از 1910صلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 
از  محلی  استشهاد  حسب  و  مالحسینی  شهید  خیابان  کرمان 

مالکیت سیدجواد هجری.
خانه  دانگ  شش  عباس  فرزند  حیدرزاده  صغری   _34
مساحت1۲8.95 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910اصلی 
واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش نه کرمان خیابان امیرکبیر 
کوچه 74 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی سید جواد 

هجری.
35_مسعود محمد رضایی رستم آبادی فرزند عباس شش دانگ  
از 1910  از پالک 1 فرعی  خانه مساحت ۲50 متر مربع قسمتی 
اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش نه کرمان. خیابان 

ارسالن حسب استشهاد محلی از مالکیت اکبر خاندانی
36_ مجتبی نوش آبادی فرزند محمود ششدانگ خانه مساحت 
۲60 متر مربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910  اصلی واقع در 
اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن کوچه اول 

و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی اکبر خاندانی.
37_حسن طاهری مانی فرزند عباس شش دانگ خانه مساحت 
۲47.1 متر مربع قسمتی از پالک 1 فرعی  از1910  اصلی واقع در 
اراضی ده شیخ رفسنجان بخش نه کرمان خیابان ارسالن کوچه 30 

حسب استشهاد محلی از مالک رسمی اکبر خاندانی.
دانگ  شش  ا...  فیض  فرزند  شمیلی  رضایی  محمد  38_علی 
خانه مساحت۲98.65 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910 
اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
ارسالن  کوچه ۲و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی سید 

جواد هجری
خانه  دانگ  شش  حسین  فرزند  میمند  محمودی  احمد   _39
از 1910اصلی  از پالک 1 فرعی  مساحت۲05.5 مترمربع قسمتی 
واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان استقالل 

کوچه 6 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی سید محسن 
هجری.

خانه  دانگ  شش  محمد  فرزند  فر  احسانی  40_ابوذر 
مساحت198.7 متر مربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1910 اصلی 
واقع در اراضی  ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان گلزار 

شهدا و دارای بنچاق از مالک رسمی سید جواد هجری
مغازه  دانگ  شش  محمد  فرزند  راویزی  نظری  حسین   _41
مساحت74.9۲ مترمربع  قسمتی از 1 فرعی از 1911 اصلی واقع 
در اراضی حجت آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان امیرکبیر 
غربی و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عباسعلی ابراهیمی

باغ  دانگ  شش  فرزندحسن  جعفر  حاج  محبوبه   _4۲
مساحت۲8۲7 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1913 اصلی 
خلیج  بلوار  9 کرمان  بخش  رفسنجان  آباد  اسد  اراضی  در  واقع 
مالک  از  استشهاد محلی  و حسب  والیت  فارس پشت شهرک 

رسمی فاطمه جهان شاهی
43_ سکینه محمد پور اسماعیل آباد فرزند حسین شش دانگ 
باغ مساحت۲0۲۲.8 مترمربع قسمتی از پالک 1۲ فرعی از 1913 
اصلی واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش 9 کرمان و دارای 

بنچاق از مالک رسمی محمد رضائی.
44_حسن قاسمی پور حسین آباد فرزند عباس شش دانگ خانه 
مساحت ۲50 متر مربع قسمتی از پالک 71 فرعی از 1913 اصلی 
واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بخش 9کرمان خیابان شهید 
مالک  از  بنچاق  دارای  و  و یک شب  هزار  آبادی خیابان  عباس 

رسمی صدیقه اوحدی
 45_ مریم عسکری قائمیه فرزند علی شش دانگ خانه مساحت 
۲77.5مترمربع قسمتی از پالک 79 فرعی از 1914 اصلی واقع در 
اراضی صادق آباد رفسنجان بخش نه کرمان خیابان دهقان رجبی 
کوچه 15 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی غالمحسین 

محمدرضائی
46_ مسعود صادقی فرزند علی شش دانگ خانه مساحت۲41.6 
مترمربع قسمتی از پالک83 فرعی از  1915 اصلی واقع در اراضی 
حسین آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام علی )ع(کوچه 31 

و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی علیه علوی.
47_حسن رحمانی فرزند علی شش دانگ خانه مساحت۲9۲.70 
مترمربع قسمتی از پالک 114 فرعی از 1915 اصلی واقع در اراضی 
حسین آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید دهقان رجبی 
کوچه 1 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی شایسته علوی.

خانه  دانگ  شش  محمد  فرزند  اسدی  48_احمدپور 
مساحت۲۲6.0۲ مترمربع در قسمتی از پالک ۲07فرعی  از 1915 
اصلی واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
اصغر نظری کوچه 9 و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی 

حسین نیکزاد.
49_ روح ا... حاجی حسینی پور فرزند مجید شش دانگ مغازه 
مساحت 74.50مترمربع در قسمتی از پالک 45 فرعی از 1916 
اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار 
امام علی)ع( نبش کوچه توحید و حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی اطهره  علوی 
50_ روح ا... حاجی حسینی پور فرزند مجید شش دانگ خانه 
 1916 از  فرعی  پالک 149  از  قسمتی  مترمربع  مساحت۲95.50 

اصلی واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
توحید کوچه اول و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی طاهر 

علوی
خانه  دانگ  شش  محمدرضا  فرزند  راد  رشیدی  51_مرضیه 
مساحت 313.۲مترمربع قسمتی از پالک 146 فرعی مجزی از 
1917 اصلی واقع در اراضی علی آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان 
بلوار امام رضا)ع( کوچه ۲3 حسب استشهاد محلی از مالک رسمی 

علی اکبر شفیعی پور کرمانی
باغ  دانگ   شش  علی  فرزند  کبوترخانی  حسنی  5۲_رضا   
مساحت۲3۲6.۲5 متر مربع قسمتی از پالک 7۲ فرعی از 1917 
اصلی واقع در اراضی علی آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان و 

حسب استشهاد محلی از مالک رسمی علی امین.
53-محمد نصاری فرزند جاسم شش دانگ  باغ مساحت 4۲۲.۲ 
متر مربع قسمتی از پالک 80 فرعی از 1917 اصلی واقع در اراضی 
علی آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی صدیقه وکیلی.
54_ محمد نصاری فرزند جاسم شش دانگ باغ مساحت1094.6 
مترمربع قسمتی از پالک 80 فرعی از 1917 اصلی واقع در اراضی 
علی آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی 

از مالک رسمی  آرامش رضوی.
دانگ  ضبط بسته  یدا...شش  فرزند  بازمانده  55_ علی عرب   
 1919 از  فرعی   41 پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت565.۲0 
اصلی واقع در اراضی سعادت آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار 
آزادی کوچه جنب ترمینال مسافربری و حسب استشهاد محلی از 

مالکیت مالک رسمی علی اصغر گرامی
خانه  دانگ  شش  هوشمند  فرزد  خراسانی  امیری  56_رضا   
از1919  فرعی    38 پالک  از  قسمتی  مترمربع  مساحت۲۲1.65 
اصلی واقع در اراضی سعادت آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار 
آزادی خیابان بنی هاشم کوچه 7حسب استشهاد محلی از مالک 

رسمی محمد هدائی یزدی
 57_ طاهره دهقانیان فرزند یدا...شش دانگ خانه مساحت197.6 
مترمربع قسمتی از پالک 144 فرعی از 1936 اصلی واقع در اراضی 
حیدر آباد رفسنجان بخش 9 کرمان شهرک امام خمینی ره خیابان 
حضرت علی اکبر )ع( کوچه 5 و حسب استشهاد محلی از مالک 
فرزند  سرداری  عباسی  58_اسدا...  یوسفیان  حسین  رسمی 
علیجان شش دانگ خانه مساحت1475.46 مترمربع قسمتی از 
پالک۲6 فرعی از ۲34۲اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسنجان 
بخش 9 کرمان بلوار هجرت وحسب استشهادمحلی از مالکیت 

حسین یوسفی 
خانه  دانگ  اکبر شش  فرزند  آباد  دولت  زاده   علی  علی   _59
پالک  از  قسمتی  ۲451.8مترمربع  مساحت  به  باغ  بر  مشتمل 
76۲اصلی بخش 1۲ کرمان اراضی مزرعه عاشقون از سهام مجهول 

پالک مذکور.
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ابوالفضل تیموری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

معاون وزیر نیرو در امور برق تاکید کرد 

 باید بتوانیم هیدروژن
را با استفاده از زباله تامین کنیم

 سیگاوردی، سخنگوی ساتبا: تولید برق از زباله در تمام دنیا روش پرهزینه ای است. ارزش گذاری در این زمینه به 
گونه ای است که فقط 25 درصد از هدف زباله سوزی تولید برق و مابقی دفع زباله است

حائری، معاون وزیر نیرو: در 
حال حاضر 85 هزار مگاوات 

ظرفیت نیروگاه های کشور 
است که ترکیبی از انواع 

نیروگاه ها بوده و در این میان 
جای دو نیروگاه زمین گرمایی 
و نیروگاه بر مبنای هیدروژن و 

پیل سوختی خالی است

یعقوبی، معاون شهردار مشهد: 
تغییرات آب و هوایی و گرم 

شدن زمین در حال حاضر یکی 
از مهم ترین معضالت زیست 

محیطی دنیاست و در این 
میان انتشار گازهای گلخانه ای 
و به ویژه گاز متان که از مراکز 

دفن پسماندهای شهری 
متصاعد می شود، در این 

زمینه نقش بسیار مهمی ایفا 
می کند. یکی از راه های کاهش 

اثرات این گازها، جمع آوری 
آن در مراکز دفن پسماند و 

سوزاندنشان در یک سیستم 
بازیافت انرژی است که در 

همین راستا در سال 88 اولین 
نیروگاه بیوگازسوز خاورمیانه در 

محل دفن زباله های شهر مشهد 
به بهره برداری رسید

|  
AP

  |

موضوع حصارکشی دور مجموعه تئاتر شهر از 
فضاهای پیرامونی آن در حالی مطرح شده که 
موضوع با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران مطرح نشده است و کمیسیون از آن 
مطلع نیست. براساس جلساتی که پیش تر در 
مورد موضوعات مربوط به جامعه هنری برگزار 
شده بود، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی چندان با 
این موضوع موافق نبود. ما نباید فضای شهری را 
طبقاتی کنیم و بخشی از فضای شهر را برای قشر 
مشخص ایزوله کنیم و مانع حضور همه شهروندان 
شویم این اتفاق در تضاد با شعار شورای پنجم و 
همین طور شعار شهردار تهران جناب آقای دکتر 
حناچی است. ایزوله کردن مجموعه تئاتر شهر از 
پارک دانشجو در تعارض با شعار »تهران شهری 
برای همه« است. اساسا نمی شود ما بخشی 
شهروندان  همه  طوالنی  سالیان  را که  شهر  از 
در  و  باشند  داشته  آن حضور  در  می توانستند 
کنار آن قدم بزنند را محدود کنیم و ورود همه 
شهروندان را به آن ممنوع کنیم و متعاقبا شعار 
دهیم که تهران شهری برای همه تهرانی هاست. 
دیدگاه کمیسیون این چنین است. همچنین بعید 
است که در این موضوع مشخص هم اگر بحثی 
مطرح شود در کمیسیون رای به حصارکشی در 
مجموعه تئاتر شهر باشد. نکته دیگری که وجود 
دارد این است که شهرداری منطقه 11 در بودجه 
سال 99 ردیفی برای حصارکشی ساختمان تئاتر 
شهر ندارد و اگر بخواهد از محلی دیگر هزینه 
کند موضوع از سوی ما دنبال می شود. سازمان  
چنینی که  این  موضوعاتی  در  هم  زیباسازی 
کامال جنس اجتماعی و فرهنگی دارد، حتما نظر 
کمیسیون را جویا می شود. لذا در این بخش هم 
بعید می دانم که سازمان زیباسازی هم اراده ای 
برای حصارکشی در این محدوده  داشته باشد. 
نکته مهم این است که ما هیچ گاه نتوانستیم با 
جداسازی و با پاک کردن صورت مسئله، مشکلی 
را حل کنیم. اگر کسی باورش بر این است که 
فضای پیرامونی تئاتر شهر پر از آسیب اجتماعی 
است با جدا کردن این بخش از شهر از فضای 
پیرامونی نمی تواند آن آسیب اجتماعی را حل 
کند. ضمنا با وقوع چنین اتفاقی ممکن است که 
جامعه تصور کند که آدم های شناخته شده ای که 
در بسیاری مواقع در سختی ها در بالیای طبیعی 
و حوادث کنار مردم بودند و حرف مردم را زدند، 
زمانی که آسیب اجتماعی به فضای مربوطه شان 
نزدیک شده ترجیح دادند که خودشان را از باقی 
جامعه جدا کنند تا این آسیب ها را نببینند. به 
هیچ وجه فکر نمی کنم که این طبقاتی کردن 
موضوعات و جداسازی ها پیام خوبی برای جامعه 
داشته باشد و همچنین واکنش مثبتی هم از 
سوی شهروندان به دنبال داشته باشد. لذا به همه 
کسانی که می خواهند از فضای عمومی شهر برای 
خود فضای اختصاصی بسازند، پیشنهاد می کنم 
از این دست اقدامات اجتناب کنند و در شرایط 
دشوار تحریم اقتصادی و شرایط نابسامان برآمده 
کرونا تالش کنند تا انسان ها را به هم نزدیک کنند، 
به جای اینکه بخواهند میان انسان ها دسته بندی 
راه بیندازند و بخشی از آن ها  را از یکدیگر جدا 

کنند.  

همایون حائری با اشاره به ظرفیت نیروگاه های 
هزار   85 حاضر  حال  در  است:  گفته  کشور 
است که  نیروگاه های کشور  ظرفیت  مگاوات 
ترکیبی از انواع نیروگاه ها بوده و در این میان 
بر  نیروگاه  و  زمین گرمایی  نیروگاه  دو  جای 
مبنای هیدروژن و پیل سوختی خالی است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان 
پیل سوختی  و  نیروگاه های هیدروژن  این که 
ویژگی های خاصی در مقایسه با سایر واحد های 
تولیدی دارد، افزود: نیروگاه هیدروژنی ضمن 
خاصی  کاربردی  و  پیشرفته  فناوری  این که 
مشکل  دو  با  دارد،  نیروگا ها  سایر  به  نسبت 

هزینه باال و تامین هیدروژن مواجه است.
او افزود: باید بتوانیم هیدروژن را با استفاده 
از زباله و ترکیب بیوگاز زباله ها و سوخت هایی 
که ناشی از زباله هستند، تامین کنیم. امکان 
استفاده از فناوری گازی سازی و پیل سوختی 
با استفاده از زباله های جامد شهری می تواند 
زباله ها و حذف آالینده های  از  انرژی  تولید  به 
حاصل از زباله های جامد شهری کمک کرده و 

هزینه این نیروگاه ها را نیز کاهش دهد.
ساتبا  سازمان  رئیس  و  نیرو  وزیر  معاون 
تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  حمایت  از 
و  هیدروژن  توسعه  از  برق  انرژی  بهره وری  و 
پیل سوختی به عنوان یکی از اشکال منابع پاک 
تشویقی  نرخ  با  تضمینی  خرید  اساس  بر 
ویدئویی  پیامی  در  داد. محمد ساتکین  خبر 
به پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی 
ایران با اشاره به تالش کشور های دنیا برای پیدا 

انرژی های  توسعه  برای  راهکار مناسب  کردن 
روش های  بهترین  از  یکی  گفت:  تجدیدپذیر 
خرید  و  تشویقی  تعرفه گذاری  نظام  موجود، 
تضمینی برق است که ساتبا بر همین اساس 
به دنبال وظایف محوله و اساسنامه موجود از 
همه اشکال انرژی های تجدیدپذیر و پاک از 
هیچ  بدون  سوختی  پیل  و  هیدروژن  جمله 

می کند. حمایت  تبعیضی 
معاون وزیر نیرو ادامه داد : هیدروژن به عنوان 
یک حامل انرژی پاک و پیل سوختی به عنوان 
انرژی  حامل  این  استفاده کننده های  از  یکی 
بر  و  بوده  ساتبا  سازمان  حمایت  مورد  قطعا 
حاصل  تضمینی  برق  خرید  اساس سیاست 
آمادگی  سازمان  این  تجدیدپذیر  منابع  از 
خرید برق حاصل از این فناوری را بر اساس 

دارد. تشویقی  تعرفه های 
ساتکین در ادامه با بیان این که هیدروژن به 
حامل  یک  جهان،  عنصر  فراوان ترین  عنوان 
انرژی مطلوب به شمار می رود، گفت: امیدواریم 
هزینه های  با کاهش  دور  چندان  نه  آینده  در 
رفع  و  پیل سوختی  فناوری  از  برق  تولید 
توجه  بتوانیم  زمینه  این  در  مشکالت کشور 

معطوف کنیم. فناوری  این  به  را  بیشتری 

 تولید یک درصدی برق از زباله 
مفید  باید  آنچنان که  اما  ایران  در  زباله 
نیست. چندی پیش سایت خبری بازار نوشته 
بود که روزانه حدود 58 هزار تن زباله در کشور 
تولید می شود اما  سازمان سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی )ساتبا( می گوید 

که تولید برق از زیست توده تنها یک درصد برق 
تجدیدپذیرها را به خود اختصاص داده است. 
در حالی سهم میزان تولید برق تجدیدپذیرها 
به 840 مگاوات رسیده که تنها 10.5 مگاوات آن 
از محل زیست توده )پسماند زباله و فاضالب( 
است.  البته  اگر قرار باشد سهم نیروگاه های 
زیست توده را از کل برق تولید شده در کشور 
ناامید کننده تری  بسیار  ارقام  با  حساب کنیم 
مواجه می شویم. یک حساب کتاب ساده نشان 
می دهد که سهم زیست توده از ظرفیت 84 هزار 

مگاواتی تولید برق حدود 0.01۲ درصد است.
عنوان  به  زیست توده  است که  حالی  در  این 
جهان  در  تجدیدپذیر  انرژی  منبع  بزرگ ترین 

بوده که در سال 1998 به میزان 14 درصد برق 
جهان و 18 درصد کل انرژی اولیه کشورهای دنیا 
را تأمین می کرد و هم اکنون نیز مهم ترین منبع 
انرژی در کشورهای در حال توسعه است و 35 
منبع  این  از  توسعه  حال  در  درصد کشورهای 
استفاده می کنند. سخنگوی ساتبا دراین باره گفته 
بود که توسعه نیروگاه های زیست توده وظیفه 
حمایت  برای  نیرو  وزارت  اما  شهردار ی هاست 
از توسعه این نیروگاه ها برق تولید شده توسط 
آن ها را به صورت تضمینی خریداری می کند. 
جعفر محمد نژاد سیگاوردی در این باره گفته بود: 
مدیریت پسماند یک کار تخصصی در همه جای 
دنیاست اما متاسفانه برخورد وزارت کشور با این 

مساله در ایران به هیچ وجه تخصصی نیست. 
تولید برق از زباله در تمام دنیا روش پرهزینه ای 
است. ارزش گذاری در این زمینه به گونه ای است 
که فقط ۲5 درصد از هدف زباله سوزی تولید برق 
و مابقی دفع زباله است. به هر حال زباله که 
تولید می شود، باید دفع شود؛ وگرنه تبدیل به 
شهرداری ها  نگرش  این  با  و  می شود  معضل 
دست به تولید برق از این روش می زنند. با این 

حال ما نیز از آن ها حمایت می کنیم.

 مشهد پیشتاز تولید زباله 
چندی پیش اما معاون شهردار مشهد از 
پیشتازی این شهر در تولید برق از زباله خبر 
داده بود. او از تولید600 کیلو وات ساعت برق در 
نیروگاه بیوگازسوز مشهد به عنوان اولین مرکز 
تولید برق از گاز تولید شده در مراکز دفن زباله، 

در سطح خاورمیانه گفته بود. 
مهدی یعقوبی در گفت وگو با ایسنا تاکید کرده 
بود که تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین 
معضالت  مهم ترین  از  یکی  حاضر  حال  در 
زیست محیطی دنیاست و در این میان انتشار 
گازهای گلخانه ای و به ویژه گاز متان که از مراکز 
دفن پسماندهای شهری متصاعد می شود، در 
این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. یکی 
از راه های کاهش اثرات این گازها، جمع آوری 
در  و سوزاندنشان  پسماند  دفن  مراکز  در  آن 
یک سیستم بازیافت انرژی است که در همین 
بیوگازسوز  نیروگاه  اولین   88 سال  در  راستا 
خاورمیانه در محل دفن زباله های شهر مشهد 
این  داد:  ادامه  یعقوبی  رسید.  بهره برداری  به 
نیروگاه یکی از مدرن ترین نیروگاه های بیوگاز 
سوز دنیاست که توانسته بخش قابل توجهی 
از اثرات مخرب محیط زیستی گاز متان تولید 
دهد.  را کاهش  زباله ها  دفن  محل  در  شده 
معاون شهردار مشهد ادامه داد: در این روش 
قابل  بیوگاز  میزان  برآورد  و  بررسی  از  پس 
احداث  به  نسبت  دفن،  محل  از  استحصال 
انتقال  جمع آوری،  خطوط  بیوگاز،  چاه های 
مولدها  و  گاز  ایستگاه  به  نسبت  متعاقبا  و 
از  استحضار شده، پس  و گاز  اقدام می شود 
جمع آوری، به محل نیروگاه بیوگازسوز مشهد 
بازیافت  واقع در مجتمع صنعتی شماره یک 
از  یکی  نیروگاه  این  احداث  می شود.  منتقل 
نقاط مثبت زیست محیطی شهر مشهد است 
کیلووات  هزار   1۲ روزانه  میانگین  طور  به  و 
ساعت برق در این نیروگاه تولید می شود که 
انرژی های  سازمان  اختیار  در  تولیدی  برق 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( قرار 
می گیرد. یعقوبی در پایان تاکید کرده بود که 
دفن  محل  در  شده  تولید  گاز  از  استفاده  با 
پسماندهای شهری در سال 98 بیش از چهار 
از  و  تولید شد  برق  میلیون کیلووات ساعت 
ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه نیز بالغ 
بر ۲ میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه 

تولید شده است.  بیوگازسوز مشهد 

| پیام ما | محدودیت های انرژی ناشی از سوخت های فسیلی باعث شده تا تولید برق از مواد دیگر در دستور کار قرار بگیرد. یکی از 
روش های تولید انرژی استفاده از زباله است. اولین دستگاه زباله سوز در سال 1847 در انگلستان ایجاد شد. وسیله ای که هدفش 
تولید برق از دورریختنی ها بود. به مرور تولید برق از زباله رونق گرفت و پای تکنولوژی آن به ایران هم باز شد. معاون وزیر نیرو دیروز 

در پنجمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی گفته که بتوانیم هیدروژن را با استفاده از زباله تامین کنیم. 

| سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شهر تهران |

| حجت نظری |

تضاد حصارکشی تئاتر شهر 
با شعار مدیریت شهری
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جشنواره  سیزدهمین  مختلف  بخش های  و  زرین  طوبای  نمایشگاه 
هنرهای تجسمی فجر روز پنجشنبه 30 بهمن به کار خود پایان می دهد 
تاالر  در  اسفند  پنجشنبه 7  روز  برگزیدگان  اعالم  و  اختتامیه  و مراسم 
وحدت با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و حضور محدود هنرمندان برگزار 

/ایلنا می شود. 

سال گذشته در چنین روزی روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارشی 
با عنوان احکام محیط زیستی ها قطعی شد کار کرده  است. این 
گزارش  به اعالم سخنگوی قوه قضاییه که پرونده محیط زیستی ها 
تا 10 سال حبس  بین 6  بوده و هرکدام  امنیت ملی  اقدام علیه 

قطعی دارند ، اشاره داشت.

مرور فهرست آثار موسیقایی که در هفته سوم بهمن موفق به اخذ مجوز 
از دفتر موسیقی شده اند، نشان می دهد که 177 مجوز برای آثار موسیقی 
از جمله  آلبوم ردیف های موسیقی مکتب اصفهان که به روش تحلیلی و 

به روایت منصور اعظیمی کیا موفق به اخذ مجوز شده اند/ایرنا

ابراهیم بابائی، رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه ها گفت: 
در اجرای قانون و مقررات اسناد ملی پس از بررسی و ارزشیابی سوابق 
راکد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد ارزشمند این وزارت که بخشی 
از آن شامل تصاویر وزرای مالیه و دارایی از سال 1۲86 تا 134۲ است ، 

به مخازن آرشیوی ساختمان اسناد ملی ایران منتقل شد./ایسنا

سارا بهرامی فیلم سینمایی »من، ترانه 15 سال دارم« را برای نابینایان توضیح دار 
کرد.  نسخه ویژه نابینایان این فیلم سینمایی به کارگردانی رسول صدرعاملی 
توسط گروه سوینا )روز پنجشنبه 30 بهمن( در چارچوب برنامه فیلم خانه منتشر 
می شود. این فیلم روز پنجشنبه ساعت 19 از رادیو سوینا پخش می شود و پس 

از آن، روی سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار می گیرد./ایرنا

| هنرهای تجسمی | | موسیقی | | اسناد ملی | | سینما |

سکوت  با  مواجهه  کتاب 
امیر  ترجمه ای است که علیرضا 
»تورو  مقاالت  گزیده  از  حاجبی 
ژاپنی  اهنگساز  میتسو«  تاکه 
آن  اتفاق  نشر  و  داده  انجام 
حاجبی  است.  کرده  منتشر  را 
تاکه  است  نوشته  مقدمه  در 
نگاهی  و  دیروز  به  چشمی  است که  هنرمندی  میتسو 
او  الهام بخش  طبیعت  که  هنرمندی  داشت.  آینده  به 
کوایدان،  چون  فیلم هایی  آهنگساز  میتسو  تاکه  بود. 
امپراتوری  کوبایاشی،  ماساکی  اثر  ژاپنی  خودکشی 
نیز  و  اوشیما  ناگیسا  اثر  شهوت  قلمرو  در  و  هوس 
دیگر  سینمایی  فیلم  ده ها  و  اکیراکوروساوا  اثر  آشوب 
او  که  می کند  مشخص  میتسو  تاکه  مقاالت  است. 

هستی،  مفهوم  انسان  مفهوم  طبیعت  هویت  دغدغه 
است.  داشته  را  اصوات  وجود  چرایی  و  وجود  چرایی 
او  روزانه  یادداشت های  از  میتسو  تاکه  مقاله  اولین 
تابستان  به  مربوط  یادداشتی  است.  شده  انتخاب 
قدم  هوکایدو  کشتزارهای  در  آهنگساز  آن  در  196۲ که 
می زند.او نوشته است: قدم زدن در این کشتزارها هیچ 
یک  در  ایستادن  ندارد.  شهر  در  پیاده روی  به  شباهتی 
ادامه  برای کیلومترها  که  هموار  چشم اندازی  با  مزرعه 
طبیعتش  دلیل  به  شهر  می اندیشم که  این  به  دارد… 

می شود. رها  روزی 
 روزی ز چشم خواهد افتاد. بدون مصرف و تنها زمان از او 
تاکه میتسو می نویسد: کیفیت غیرطبیعی  عبور می کند. 
گزافه گویی های  و  نامعمول  تورمی  از  شهری  زندگی 
ظاهر  به  موقعیتی  از چنین  آیا  عصبی حاصل می شود. 
زندگی  سبک  می آید؟او  دست  به  مفید  چیزی  فعال 
خارج از تعادل طبیعت را هراس آور می داند. او اشتیاق 
هنر  که  می داند  چیزی  همان  را  طبیعت  با  هماهنگی 
و  چقدر  نیست که  مهم  است.  سرچشمه گرفته  آن  از 

نهایت  در  که  چرا  کنیم  حقیقت  وقف  را  خود  چگونه 
بشر  مصنوع دست  آن چه ساخته ایم  متوجه می شویم 
است، چیزی کاذب و مصنوعی. او شک ندارد که عشق 
و  سکوت  با  مواجهه  است،  ناواقعیت  به  عشق  هنر  به 
احساس  او  در  که  است  کهنسال  درخت  یک  آرامش 
زنده بودن ایجاد می کند و هیچ چیز دیگری را عمیق تر 

نمی داند. این  از  پرمعنی تر  و 
 در فرازی نوشته است به نظرم موسیقی جهت توصیف 
موسیقی  است،  نیامده  وجود  به  طبیعی  چشم اندازهای 
پوچ  منظره  تاثیر  تحت  مرا  می شود که  حقیقی  زمانی 
انگیزه ای  امر  همین  شاید  و  دهد  قرار  زندگی  خالی  و 
میتسو  تاکه  کند.  ایجاد  من  برای  آهنگسازی  جهت 
اما  نمی داند  متضاد  پدیده  دو  را  انسانیت  و  طبیعت 
و  تاکید کند  طبیعت  با  زیست  وجه  بر  می دهد  ترجیح 
این گونه  را  بودن  طبیعی  می نامد.  بودن  طبیعی  را  آن 
تعریف می  کند: طبیعی بودن چیزی نیست جز برقراری 
نسبتی با واقعیت، دیگی جوشان که هنر در آن آفریده 

می شود. 

معرفی کتاب /قسمت اول

مواجهه با سکوت

به بهانه بهره برداری از کارخانه گندله سازی شرکت سنگ آهن گهر زمین
ُگهر زمین؛ گوهر ارزنده ی معادن جنوب شرق ایران

انی
عرس

طال
ا

بیوگرافی شرکت سنگ آهن گهر زمین:
باریت عملیات اكتشاف و پی جویی  ایران  شركت 
سنگ آهن را در منطقه ای در جنوب غرب سیرجان 
سپس  و  آغاز   1348 سال  در  کرمان(  )استان 
وسعت  به  ای  محدوده  در  ایروسرویس  شركت 
فارس  آباده  بین  فاصله  در  مربع  كیلومتر   45000
هوایی  ژئوفیزیك  برداشت های  جازموریان،  تا 
متعددی  های  آنومالی  و  انجام  را  )مگنتومتری( 
بودند  آهن  از سنگ  باالیی  پتانسیل های  دارای  كه 
را مشخص نمود. همچنین معلوم گردید بزرگترین 
در  است.  واقع شده  منطقه گل گهر  در  ها  آنومالی 
پی مطالعات ژئوفیزیك هوایی با همکاری موسسه 
مارس  ماههای  در خالل  یوگسالوی  زمین شناسی 
وسعت  به  ای  محدوده  در  و   1975 سال  ژوئن  تا 
زمینی  ژئوفیزیك  برداشت های  مربع  کیلومتر   74
صورت  سنجی  گرانی  و  سنجی  مغناطیس  شامل 
گرفت.گزارش عملیات در سپتامبر همان سال داده 
شد که نتیجه این مطالعات پیدایش شش آنومالی 
سنگ آهن در مجاورت یکدیگر با ذخیره سنگ آهن 
آنومالی شماره 3  1100میلیون تن گردید.  به میزان 
آنومالیهای  بین  در  را  آهن  بزرگترین ذخیره سنگ 
شش گانه دارا است. مطالعات تفصیلی در آنومالی 
شماره 3 با بیش از46۲65 متر حفاری در قالب 147 
گمانه به اتمام رسیده است و بر اساس مطالعات و 
اطالعات جمع آوری شده و مطالعات فنی اقتصادی 
صورت   ADC شرکت کانادائی  توسط  مقدماتی که 

در  اولیه  طراحی  و  مطالعات  همچنین  و  پذیرفته 
بخش روباز معدن که توسط شرکت مهندسی کوشا 
معدن و با مشارکت شرکتهای WGM از کشور کانادا 
و SRK از کشور انگلستان صورت گرفته، مشخص 
دارای  زمین  آهن گهر  معدن سنگ  است که  شده 
ذخیره زمین شناسـی بالغ بر 610 میلیون تن است 
که بر اسـاس طراحیهای صورت گرفته حدود ثلث 
بصورت  استخراج  حال  در  و  طراحی  مذکور  ذخیره 
روباز بوده و بقیه ذخیره نیز در حال طراحی است. با 
برنامه ریزیهای صورت گرفته سالیانه 15 میلیون تن 
سنگ آهن و 75 میلیون تن باطله و آبرفت با نسبت 
باطله برداری 5 به 1  استخراج می گردد. همچنین 
بعد از راه اندازی تعداد 118 حلقه گمانه به متراژ 380 

هزار متر دیگر حفاری شده است. 

موضوع فعالیت شرکت :
اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ 

آهن و تولید کنسانتره، گندله و ...
بازرسی،  نگهداری،  تعمیرات،  اندازی،  راه  و  نصب 
سرویس تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت.

خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آالت و تجهیزات 
و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع 

شرکت
انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و فراهم 
نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق 

موضوع شرکت.
و  ها  شرکت  سایر  در  سرمایه گذاری  و  مشارکت 

قراردادهای  انعقاد  صنعتی،  و  معدنی  های  طرح 
ارائه خدمات فنی و مهندسی به منظور  پیمانکاری 
و  خرید  قبیل  از  بازرگانی  امور  کلیه  به  مبادرت 
عملیاتی  و  امور  و کلیه  واردات  و  فروش، صادرات 
اجرای  یا غیر مستقیم در جهت  بطور مستقیم  که 

باشد. داشته  ضرورت  شرکت  موضوع 
 اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ 
فاز   ۲ در  تولید گندله، که  تولید کنسانتره،  و  آهن 

عملیاتی و مطالعاتی در حال اجرا است.

»گندله سازی« چیست؟ 
کنسانتره ها  از  شده  تولید  هایی  گوی  گندله ها،   
ترکیبات  با  که  هستند  آهن  طبیعی  کانه های  و 

متفات اند.  شیمیایی  و  کانی شناختی 
ُگندله یعنی گلوله های تولید شده از نرمه سنگ آهن 
و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته 
شده و سخت می شود، و برای احیا به روش سنتی 
تولید آهن در کوره بلند و یا روش های متعدد احیای 

مستقیم به کار می رود.  
محصول کارخانه کانه  آنجایی که کنسانتره که  از   
ریزی  دانه  آهن  های  کانه  صورت  به  است  آرائی 
مصرف  قابل  فیزیکی  شکل  این  به  که  می باشد 
نیستند و این نرمه ها، تراوایی گاز را در بار کوره بلند 
به صورت ناموزون کاهش می دهند و عملکرد کوره 
بلند را مختل می کنند و همین طور در کارخانه احیا 
بنابراین  ایجاد می نمایند،  را  نیز اشکاالتی  مستقیم 
نرمه های آهن را به صورت گندله در می آورند که به 
عنوان فراورده میانی از معدن تا کوره های تولید آهن 

و فوالد در نظر گرفته می شود. 
 از آنجائیکه گندله ها ماده اولیه به شمار می آیند، لذا 
باید درکوره های احیا ویژگی مکانیکی، شیمیایی و 

حرارتی مطلوبی را داشته باشند.  
و  کنسانتره ها  از  شده  تولید  گویهایی  گندله ها، 
ترکیبات  با  که  هستند  آهن  طبیعی  کانه های 

متفاوت اند.  شیمیایی  و  کانی شناختی 
تبدیل کنسانتره  سازی  واحد گندله  هدف  واقع  در 
آهن به گندله آهنی با هندسه و تخلخل. یکنواخت 

است.
 گندله ها دارای خواص زیر هستند:  

 16 تا   9 از  عمده  طور  به  ابعاد  یکنواخت  توزیع 
میلیم تر 

تخلخل زیاد و یکنواخت ۲5 تا 30 درصد 
ترکیب کانی شناختی یکنواخت به شکل هماتیت یا 

ترکیبات هماتیت دار احیا شونده 
استحکام مکانیکی زیاد و یکنواخت 

مقاومت به سایش 
استحکام مکانیکی کافی حتی در برابر تنش گرمایی 

در محیط های احیا کننده 
قابلیت چسبندگی کم داشته باشد 

اجزا سیستم گندله سازی عبارتند از:  
سیستم انتقال مواد خام 

سیستم آسیاب و خردایش مواد اولیه 
واحد مخلوط سازی مواد اولیه 

تولید گندله خام 
کوره پخت گندله 
سیستم غبار گیر 

سیستم تامین آب خنک کننده 
سیستم انتقال محصول نهایی 

سیستم تصفیه آب 
سیستم تولید هوای فشرده 

آزمایشگاه 

مراحل ساخت گندله به چه شکل است؟ 
ابتدا سنگ آهن از معدن استخراج می شود و پس 
از خردایش و رسیدن به ابعاد مطلوب برای حذف 
سازی  پرعیار  فرایند  از  آهن  سنگ  های  ناخالصی 
و فلوتاسیون کمک گرفته می شود، در مرحله بعد 
سنگ آهن به همراه مواد افزودنی، مخلوط و سپس 
تبدیل  به گندله خام  در دیسک های گندله سازی 
می شود و بعد از پخت در کوره، گندله نهایی تولید 

خواهد شد. 

هدف از تولید گندله چه چیزی است؟
هدف از تولید گندله افزایش عیار آهن کنسانتره به 
احیاء مستقیم و حدود 67  برای  حدود 70 درصد 
درصد برای کوره های بلند است که تبدیل کنسانتره 

به گندله مزایایی چون 
- کاهش انرژی و هزینه های حمل و نقل 

استفاده  اثر  در  زیست  محیط  آلودگی  کاهش   -
فوالد  چرخه  در  گندله  از  بیشتر 

- کاهش میزان سرباره تولیدی به ازای هر تن 
های  روش  و  بلند  های  کوره  کارایی  افزایش   -
مختلف احیاء اکسید آهن با .... و دوب آن در کوره 

الکتریکی   ... های 
-  نگهداری و انبارداری آسان گندله سنگ آهن در 
فضای آزاد به مدت طوالنی بدون تغییر خواصی و 

آهن  کیفیت 
-جلوگیری از خام فروشی 

-ارزش افزوده بیشتر نسبت به کنسانتره 
- تکمیل چرخه فوالد 
- رونق اشتغال زایی

را به همراه دارد. 

جایگاه گندله سازی در چرخه فوالد کشور 
یکی از حلقه های تکمیل زنجیره فوالد کشور گندله 
آهن  سنگ  ابتدا  که  صورت  بدین  است.  سازی 
به  تبدیل  سپس  و  شود  می  استخراج  معدن  از 
کنسانتره آهن می شود و پس از آن تبدیل به گندله 
و سپس آهن اسفنجی و بعد از آن به فوالد تبدیل 
سازی  فوالد  مراحل  این  مجموع  به  شود که  می 
گویند و با تولید ساالنه 5 میلیون تن گندله توسط 
شرکت گهرزمین قطعًا ظرفیت فوالد کشور به صورت 

خواهد کرد.  پیدا  افزایش  چشمگیری 

تحریم ها و شیوع بیماری کرونا چه اثری در 
داشت؟  سازی گهرزمین  پروژه گندله  روند 

بود  آلمان  کشور  تکنولوژی  حاصل  پروژه  این 
حضور  با  بایست  می  حتمٌا  اندازی  راه  زمان  در  و 
اندازی  راه  تجهیزات  اکثر  خارجی  سوپروایزرهای 
شود، در واقع به دلیل شیوع بیماری منحوس کرونا 
سوپروایزرهای  برای  محدودیت هایی  آلمان  کشور 
خارجی برای آمدن به ایران را اعمال کرد، با توجه 
به این وضعیت، مهندسین توانمند داخلی توانستند 
در زمان کم، تمامی تجهیزات را نصب و راه اندازی 
تولیدی  واحد  اندازی  راه  و  تردید ساخت  کنند.بی 
بزرگ  جهشی  توان  می  را  سازی گهرزمین  گندله 
خاطر  به  دنیا  زمانی که  در  توصیف کرد.  تولید  در 
شیوع بیماری کرونا با تعدیل و افزایش نرخ بیکاری 
موجب  تواند  می  پروژه  این  افتتاح  است،  مواجه 

شود. منطقه  اقتصادی  رونق 

 تأثیر کارخانه گندله سازی در تحقق نامگذاری 
سال جهش تولید توسط مقام معظم 

رهبری)مدظله العالی(:

افزوده شدن  و  اندازی کارخانه گندله سازی  راه  با 
فوالد کمک  صنعت  به  تولید کشور،  چرخه  به  آن 
شایانی خواهد شد که این امر در تحقق فرمایشات 
مقام معظم رهبری نقش بسزایی دارد. درواقع راه 
اندازی این کارخانه، برگ زرین دیگری بر افتخارات 

بود.  ایران خواهد  اسالمی  جمهوری 

میزان اعتبار و اشتغالزایی این پروژه :
میزان اعتبار این پروژه، 1۲0 میلیون یورو در بخش 
همچنین  است،  تومان  میلیارد   650 معادل  ارزی، 
با راه اندازی این پروژه حدود 500 نفر نیرو به طور 
مستقیم  غیر  صورت  به  نیرو  نفر   1۲00 و  مستقیم 

بکار خواهند شد. جذب و مشغول 

 پروژه فاز 2 گندله سازی شرکت گهر زمین: 
گرفته  صورت  سازی  گندله  پروژه   ۲ فاز  جانمایی 
است و دقیقًا به موازات فاز 1 پروژه احداث خواهد 
شد، طرح این پروژه آماده اجرا است و مقدمات کار 
نیز انجام شده است که در راستای اجرای آن منتظر 

ابالغ و دستور مدیران ارشد شرکت است. 
به  سازی  پروژه گندله   ۲ فاز  زنی  همچنین کلنگ 

شد. خواهد  انجام  زودی 

همدلی و همنوایی یک مجموعه برای رسیدن 
به یک هدف مشترک

در راستای راه اندازی پروژه گندله سازی و نیل به 
اعضای  عامل،  مدیر  همدلی  مشترک  هدف  این 
پرتالش  و کارگران  تمامی کارکنان  و  مدیره  هیئت 
و  تقدیر  شایسته  زمین  گهر  آهن  سنگ  شرکت 
تشکر است. با تولید نهایی این محصول در شرکت 
تولید ملی  گهر زمین، گامی دیگر در جهت جهش 
افتخارات  دفتر  به  دیگری  زرین  برگ  و  برداشته 

شد. افزوده  سیرجان  دیارمان  صنعتی 
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