
عراقچی:

تحریم های موضوعی و تحریم اشخاص 
باید برداشته شود

معاون وزیر امور خارجه در مورد موضوع لغو تحریم ها و  اجرای طرح گام به گام 
در ارتباط با این موضوع تاکید کرد: طرح گام به گام مدت هاست که کنار گذاشته 

شده است.

کارشناس اجتماعی حوزه آب وزارت نیرو:

 برای تشویق جامعه
 به صرفه جویی

 »سرمایه اجتماعی« 
نداریم

ما ه های آینده، ماه های دشواری از نظر کمبود آب 
خواهند بود. خشکسالی شدید سبب می شود که در 
این مدت حتی برای تامین آب شرب مشکالتی به 
وجود بیاید، آیا در این مدت اندک می توان کاری 
برای این بحران کرد؟ کارشناسان معتقدند سرمایه 
برای  مردم  از  درخواست  برای  الزم  اجتماعی 
صرفه جویی وجود ندارد و از طرف دیگر تعرفه آب 
به اندازه ای کم است که حتی دوبرابر کردن آن هم 
جویی  صرفه  افزایش  و  رفتار  تغییر  موجب 

نمی شود.

 مردم در نامه ای به رییس قوه 
قضاییه خواستار حل مشکل آب شرب 
منطقه دهدز در شمال خوزستان شدند

رنج طاقت فرسای 
جیره بندی آب

برای گردشگری کشاورزی در مزرعه ای 
در کهگیلویه و بویراحمد مجوز صادر شد

تالش برای احیای 
گردشگری با کشاورزی

بود که دستورالعمل صدور  ماه سال گذشته  مرداد 
مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی و نظارت بر آن  از 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزارت  سوی 
گردشگری به ۳۱ استان کشور ابالغ شد. همان زمان 
وزارت  گردشگری  معاون  تیموری؛  ولی 
طیف  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
گردشگری  راستای  در  را  فعالیت ها  از  وسیعی 

کشاورزی دانست. مطالبه واکسیناسیون عادالنه، شفاف و رایگان
  امضاکنندگان بر لزوم توقف موازی کاری و مداخله  بخش  خصوصی در فرآیند واکسیناسیون تاکید کردند

هزار نفر از فعاالن سیاسی و اجتماعی در بیانیه ای خواستار تغییر سیاست های واکسیناسیون عمومی کرونا شدند

| زلزله شناس و رییس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

 تغییر  اقلیم
و کج تر شدن محور  زمین 

ذوب شدن یخ و پمپاژ آب های زیر زمینی 
حرکت  تغییر  باعث  اخیر   دهه  سه  در 
قطب های شمال و جنوب زمین شده است. 
شدن  دلیل گرم  به  یخچال ها  شدن  ذوب 
حرکت  در  تغییر  علت  احتمااًل  زمین  کره 
قطب ها است که از  دهه به بعد۱990 اتفاق 

است. افتاده 
نقاط  جنوب  و  شمال  قطب  مکان های 
ساکن و تغییرناپذیری در سیاره ما نیستند 
می چرخد  آن  دور  به  زمین  که  محوری 
همیشه در حال حرکت است.  نحوه توزیع 
از عوامل محرک  آب در سطح زمین یکی 
از  استفاده  با  است. محققان  انحراف  این 
 )GRACE(  آزمایش پایش  جاذبه و اقلیم
و  ناسا  مشترک  مأموریت  محصول  که   ،
از سال 2002  آلمان است ،  مرکز هوافضای 
توانستند دالیل رانش قطبی را تعیین کنند. 
را  اطالعاتی  ماموریت  این    20۱8 در سال 
اطراف  در  جرم  توزیع  چگونگی  مورد  در 
ناهموار  تغییرات  گیری  اندازه  با  سیاره 
آوری کرد.  جمع  مختلف  نقاط  در  گرانش 
توزیع  با  طبیعی  یخچال های  شدن  ذوب 
جا شدن  به  جا  باعث  آب سطحی  مجدد 
از  شرق  سمت  به  قطبی  چرخش  جهت 
اساس  بر  است.   شده   ۱990 دهه  اواسط 
یک مطالعه جدید منتشره در مجله اتحادیه 
ژئوفیزیک آمریکا  AGU، »دنگ« محقق 
در انستیتوی علوم جغرافیایی و تحقیقات 
منابع طبیعی در آکادمی علوم چین ، نشان 
داد که »ذوب شدن سریع تر یخ بر اثر گرم 
شدن کره زمین به احتمال زیاد دلیل اصلی 
تغییر جهت حرکت قطبی در دهه ۱990 بوده 
است«. زمین به دور یک محور می چرخد. 
با  شود ،  منتقل  اطراف  به  باالتنه  وزن  اگر 
ذوب شدن یخچال های طبیعی در آالسکا ، 
آند ، قطب جنوب ، و پمپاژ  گرینلند ، جنوب 
آب در  قفقاز ،  ایران و خاورمیانه در اواسط 
به سمت یک  را  دهه 90، قطب های زمین 
حرکت ناگهانی و سریع به سمت 26 درجه 
شرقی با سرعت ۳.28 میلی متر در سال 
متمایل شده اند.   تحقیقات مشخص کرده 
است که حرکات اخیر قطب شمال به دور 
از کانادا و به سمت روسیه ناشی از عواملی 
هسته  در  مذاب  آهن  جابه جایی  مانند 
خارجی زمین است. جابجایی های دیگر تا 
حدی ناشی از آنچه تغییر ذخیره آب نامیده 
تمام  آن  طی  است که  فرآیندی  می شود ، 
زده در  از جمله آب یخ  آب روی زمین - 
یخچال های طبیعی و آب های زیرزمینی - از 
طریق ذوب شدن و پمپاژ آب های زیرزمینی 
از بین می رود. در سال ۱995 ، جهت انحراف  
داد.  تغییر جهت  به شرق  از جنوب  قطبی 
متوسط سرعت انحراف از ۱995 تا 2020 نیز 
نسبت به میانگین سرعت ثبت شده از ۱98۱ 
تا ۱995 حدود ۱7 برابر افزایش یافته است. 
اقلیمی  تغییرات  از  مهمی  عالیم  این ها 
جغرافیایی  موقعیت  در  جابه جایی  است.  
قطب های شمالی و جنوبی زمین را انحراف 
واقعی می نامند.  قطبی  یا سرگردان  قطبی 
اندازه کافی بزرگ  به  تغییر در محور زمین 
نیست که بر زندگی روزمره اثر بگذارد.  ولی 
این موضوع می تواند طول روز را  فقط در 
حد میلی ثانیه تغییر دهد . فعالیت مستقیم 
زیر  آب  توده  در  تغییر  در  می تواند  انسان 
زمینی اثر مهمی بگذارد. تجزیه و تحلیل ها 
در  زمینی  زیر  آب  در   را  زیادی  تغییرات 
تگزاس،  شمال  کالیفرنیا،  مانند  مناطقی 
منطقه اطراف پکن و شمال هند، شمال و 
مرکز ایران نشان داد.  در همه این مناطق 
مقادیر زیادی آب زیرزمینی را برای مصارف 

می کردند. پمپ  کشاورزی 

 درمانگران از تجربه مواجهه با اختالل روانشناختی جدیدی حرف می زنند

اضطراباضطراب  آب وهوایی در حال افزایش استآب وهوایی در حال افزایش است
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|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1995   | دوشــنبه  6 اردیبهشــت 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

 آگهی مناقصه

 شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد اجرای کابل کشی کابل مسی مرکز امیر کبیر و بلوار حجاج شهرستان 
رفسنجان  از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران در سایت WWW.Tci.ir  یا به سایت مخابرات کرمان     

WWW.Kerman.tci.ir   مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

شماره 06 / 35 - 11-1400 )یک مرحله ای(
منطقه رکمان

 توجه : پرداخت مبلغ از طریق اسناد خزانه اسالمی با تاریخ سر رسید 1402/08/07 می باشد.
جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.irمراجعه شود.

تذکر: مناقصات فوق در هر ردیف بصورت جداگانه در سامانه ستاد ایران برگزار می گردند.

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه: خرید تعداد 7100 عدد صندلی دانش آموزی و 114 عدد سیستم کامل رایانه مطابق جدول ذیل :

م الف 5062

شماره مناقصه ردیف
مبلغ برآورد شده عنوان مناقصهعمومی 

مناقصه)ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه)ریال(
تاریخ دریافت اسناد 

مناقصه

۱2000000۳6000000۳
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

خرید سیستم رایانه
از تاریخ درج آگهی ۱7.000.000.000850.000.000

تا ساعت ۱9  مورخ 
۱400/02/۱۱طریق 
سامانه ستاد ایران 22000000۳60000002

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید صندلی دانش اموزی

20.000.000.000۱.000.000.000

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

ت اول
نوب

 فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

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

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 02/08/ 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 02/11/ 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 02/22/ 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ  02/25/ 1400

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 : 03443317492و 

03443317564
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

مبلغ تضمين نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه
فهرست بها)لاير(

0۳/الف/۱400/46
عملیات درزگیری سطح 

راههای جنوب کرمان
8،9۳7،۳28،400

براساس بخشنامه ۱2۳402/ت  50659هـ  
مورخ 94/09/22 آئین نامه تضمین برای 

معامالت دولتی
446,866,420

راهداری 
سال ۱400

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال 
برای  مشترکی  کارگروه  تشکیل  از  بختیاری  و 
در  نفتی  آلودگی  از  ناشی  خسارت های  برآورد 

داد.  خبر  اردل  سرخون 
کارشناسی  ارزیابی  بر  بنا  ایرنا،  گزارش  به 
در  بختیاری  و  چهارمحال  اجرایی  دستگاه های 
تمامی  به  تومان خسارت  میلیارد   ۱76 مجموع 
زیست  خسارت  دالر  میلیون  نیم  و  بخش ها 
لوله  ترکیدگی  نفتی  آلودگی  از  ناشی  محیطی 
نفت در منطقه میانکوه اردل وارد شده است، این 
در حالی است که شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران این خسارت ها را قبول ندارد و عنوان 
می کند باید ارزیابی خسارت ها دوباره و با حضور 
این  گیرد،  انجام  شرکت  این  از  کارشناسانی 
اختالف نظر سبب شد تا در نشست روز یکشنبه 
6 اردیبهشت تصمیم بر تشکیل کارگروه مشترکی 

شود. خسارت ها گرفته  دوباره  ارزیابی  برای 
مجید نظری در این نشست با تاکید بر حمایت از 
حقوق مردم منطقه اردل، تأکید کرد: این کارگروه 
باید ظرف ۱0 روز آینده تشکیل و نتایج ناشی از 
اردیبهشت  پایان  تا  برآورد خسارت ها  ارزیابی  و 
اعالم شود تا بتوان خسارت های مردم منطقه را 

سریع تر پرداخت کرد.
نماینده  از  متشکل  کارگروه  این  داد:  ادامه  او 
ایران،  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت 
بازرسی،  سازمان  نماینده  دادستان،  نماینده 
دستگاه های  از  هریک  و  اردل  فرماندار  نماینده 

است. مرتبط  اجرایی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال 
به  وارد شدن خسارت  بختیاری تصریح کرد:  و 
آب،  شیالت،  کشاورزی،  مختلف  بخش های 
عشایر  امور  و  طبیعی  منابع  محیط زیست، 
هرچه  بتوان  می رود  امید  اما  است  مشخص 
سریع تر با شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
پرداخت  زمینه  و  برآورد  خسارت ها  این  ایران 

شود. فراهم  آن  سریع تر 
نظری با بیان اینکه رسیدگی به مشکل آب مردم 
منطقه میانکوه و شهر سرخون در اولویت برنامه 
شرکت خطوط لوله نفت و مخابرات ایران باشد، 

آب  باید  و  است  قرمز  خط  آب  داشت:  اظهار 
آشامیدنی سالم و پایدار در اختیار مردم منطقه 

قرار داده شود.
زیرزمینی  آب  منابع  آلودگی  به  اشاره  با  او 
توجه  با  تاکید کرد:  نفت،  نشت  پی  در  استان 
تا  می طلبد  استان  در  خشکسالی  وضعیت  به 
مشکل  چاهی  تجهیز  با  نفت  شرکت  مسئوالن 
را برطرف کنند چرا که  آب شرب مردم میانکوه 
چشمه سرخون منبع آب پایدار و چشمه دره دون 
به سبب آلودگی نفتی از مدار خارج شده است.
استانداری  بحران  مدیریت  اداره کل  سرپرست 
با  نشست  این  در  نیز  بختیاری  و  چهارمحال 
اشاره به سابقه آلودگی نفتی در منطقه میانکوه، 
اظهار داشت: این منطقه تاکنون هشت بار دچار 
سالها  این  طول  در  و  است  شده  نفتی  آلودگی 

است. برجا گذاشته  را  توجهی  قابل  خسارت 
خسرو کیانی با بیان اینکه خط لوله انتقال نفت 
مارون به اصفهان 4۳0 کیلومتر طول دارد، افزود: 
را  خام  نفت  بشکه  هزار   550 روزانه  خط  این 
انتقال می دهد و به سبب گذر از منطقه سخت 
تهدید  را  منطقه  این  اردل  شهرستان  در  گذر 

می کند.
او گفت: بنا بر مصوبات فروردین ماه باید شرکت 
خطوط لوله نفت و مخابرات ایران خسارت های 
وارد شده بر منطقه را تا پایان فصل بهار پرداخت 

کند.
گفتنی است، وقوع حادثه و نشت نفت در منطقه 
تاکنون   5۳ سال  از  اردل  شهرستان  سرخون 
مورد  تازه ترین  در  است که  داده  رخ  بار  هشت 
آن روز یکشنبه )2۳ آذر( بر اثر شکستگی خط 
لوله نفت مارون به اصفهان در منطقه تلمبه خانه 

داد. رخ  روستای گندمکار 
رودخانه  به  نفت  ورود  به  منجر  حادثه  این 
سرخون و اراضی اطراف آن به طول 6 کیلومتر 
به  نیز  مناطق  برخی  آن  پی  در  است که  شده 
رها شده، دچار  نفت  از  ناشی  سبب پخش گاز 
آتش سوزی شد که با تالش نیروهای امدادی و 
آتش نشانی یک روز پس از این حادثه به طور 

شد. مهار  کامل 

خسارت آلودگی نفتی سرخون دوباره محاسبه می شود 
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بریانت همیشه عادت داشت مردم را در 
مورد نزاع های رابطه، اضطراب های آینده 
و تصمیمات سرنوشت ساز، راهنمایی کند. 
این بار اما داستان، چیز دیگری بود. برینت 
تغییرات  مشکل  نگران  بود که  مدت ها 
آب و هوایی بود اما از دور و به شکل نظری. 
با  را  او  مراجعه کننده اش  ناامیدی  حاال 
بود:  روبه رو کرده  واقعیت کامال جدیدی 
زندگی  روی  آب وهوایی  تغییرات  اینکه 
او و نسل های آینده تاثیر خواهد داشت.
بریانت   )Earther( ارثر  گزارش  به 
در  را  امکان  این  »هیچ وقت  می گوید: 
می گوید که  بریانت  بودم«.  نگرفته  نظر 
غلیظی  مِه  مانند  ترسش  لحظه  آن  در 
بود. تنها واکنشی که می توانست نسبت 
باشد،  داشته  خود  بیمار  اضطراب  به 
خودش  خردسال  به کودکان  اندیشیدن 
آیا  هستند؟  جهانی  چه  وارث  آنها  بود: 
احساس  باید  آنها  آوردن  دنیا  به  بابت 

کند؟ وجدان  عذاب 
باید  »نمی دانستم چه  بریانت می گوید: 
مدت  تمام  در  او  بگویم.«  چه  یا  بکنم 
تحصیلی و کاری خود خود را برای مقابله 
از آن  بود.  نکرده  با چنین چیزی مجهز 
زمان به بعد اما بریانت سال ها وقت خود 
بحران  اثرات  مورد  در  مطالعه  صرف  را 
تغییرات آب وهوایی بر سالمت روان کرده 
چنین  با  مواجهه  برای  او  امروز  است. 

است. موقعیتی کامال مجهز 
 )APA( آمریکا  روان پزشکی  انجمن 
فزاینده  تهدیدی  را  آب وهوایی  تغییرات 

برای سالمت روان دانسته اما بسیاری از 
متخصصان سالمت روان، برای مدیریت 
تعداد رو به رشِد افراد مضطرب و غمگین 
از وضعیت کره زمین، خود را دست خالی 
می بینند. درمانگرها در چند تخصص مثل 
طبیعت درمانی، به طور خاص برای وارد 
کردن آگاهی از محیط زیست به کار خود 
می بینند  آموزش  بیماران،  با  مواجهه  در 
کمی  بسیار  درصد  درمان گرها  این  اما 
را تشکیل می دهند و اکثریت قریب به 
اتفاق مردم، به درمان های آگاهی-محور 

ندارند. دسترسی  آب وهوایی 
داد که  نشان   20۱6 سال  در  مطالعه ای 
بیش از نیمی از درمان گرهایی که با آنها 
با  مواجهه  برای  را  خود  شد،  مصاحبه 
اثرات بحران آب وهوایی بر سالمت روان، 
همان  عالوه،  به  نمی بینند.  آماده  کامال 
از  بسیاری  داد که گرچه  نشان  مطالعه 
مشارکت کننده ها در این مطالعه اهمیت 
تغییرات آب وهوایی را در حرفه بهداشت 
حدود  درک کرده اند،  کلی  طور  به  روان 
نیمی از آنها تغییرات آب و هوایی را به کار 

می بینند. نامرتبط  خود  تخصصی 
سوزان کلیتون، روانشناسی دانشگاه وستر 
که در مورد اضطراب آب وهوایی تحقیق 
که  می کنم  »گمان  می گوید:  می کند، 
بسیاری از درمان گرها تشخیص می دهند 
که این مسائل با هم ارتباط دارند اما در 
حال حاضر افراد به ندرت آموزش خاصی 
برای مواجهه با این مسائل می بینند.« با 
افزایش اختالل استرس پس از سانحه، 

اضطراب، و فشار روانی مرتبط با آب وهوا 
در  روان  از متخصصان سالمت  تعدادی 
روانی  سالمت  استانداردهای  تا  تالشند 
در حاِل  در جهاِن  افراد  برای  را  جدیدی 

تغییرمان ارائه دهند.

اضطراب محیط زیستی 
به  مسئله  این  روانشناسی،  زمینه  در 
از  بسیاری  که  شده  شناخته  رسمیت 
از  مردم در حال تجربه پریشانی ناشی 
اساس  بر  هستند.  آب و هوایی  تغییرات 
یک نظرسنجی که در سال 2020 توسط 
شد،  منتشر  ییل  دانشگاه  پژوهشگران 
بیش از 40 درصد از مردم آمریکا درباره 
تغییرات آب وهوایی احساس »انزجار« یا 
»درماندگی« کردند. نظرسنجی سال 2020 
دریافته  آمریکا  روان پزشکی  انجمن  از 
از  پاسخ دهندگان  از  نیمی  از  بیش  که 
سالمت  بر  آب وهوایی  تغییرات  اثرات 
روانشان، به شدت مضطرب بودند یا به 
به  هنوز  گرچه  داشتند.  اضطراب  نوعی 
صورت رسمی این اضطراب را طبقه بندی 
نکرده اند، اما از سال 2007 تا کنون نامی 
برای آن در متون دانشگاهی و رسانه ها 
محیط  اضطراب  است:  رفته  کار  به 
زیستی. لزلی داونپورت، درمانگر مستقر 
نویسنده کتاب  و  واشینگتن  تاکوما،  در 
»انعطاف پذیری هیجانی در دوران تغییر 
آب وهوایی« می گوید، کامال طبیعی است 
قطبی  یخ های  شدن  ذوب  برابر  در  که 
انقراض  یا گرم شدن زمین و ششمین 
جمعی، احساس اضطراب کنید و از برخی 

جهات، اضطراب آب وهوایی، یک واکنش 
منطقی است: »اضطراب محیط زیستی 
یک واکنش طبیعی به یک تهدید است 
واقعی  کامال  تهدید  یک  تهدید،  این  و 
است.« با این حال، در نظرسنجی سال 
درمان گرها،  پنجم  یک  تقریبا   ،20۱6
واکنش مراجعان خود را نامناسب توصیف 
کرده  اند. چندین شرکت کننده گفته اند که 
اعتقادات مراجعان آنها در مورد تغییرات 
»اغراق آمیز«  یا  »خیالی«  آب وهوایی 
پاسخ های  دیگر،  چهارم  یک  است. 
متخصص سالمت  یک  دادند.  متفاوتی 
با  خود  شخصی  تجربه  مورد  در  روان 
درمانگرش گفته است، وقتی با درمانگرم 
از اضطرابم در مورد خشکسالی حرف زدم، 
او در پاسخ پرسید: »باشه، اما واقعا این 
آن  است؟«  چیزی  چه  مورد  در  نگرانی 
درمانگر با اینکه فرد بسیار شایسته و قابل 
بود، نمی توانست درک کند که  اعتمادی 
تغییرات آب وهوایی علت اصلی پریشانی 

است. بیمارش 
برنامه   2020 سال  نظرسنجی  طبق 
تغییرات  ارتباطات  روی  ییل  دانشگاه 
آب وهوایی، درصد آمریکایی هایی که گفته 
را  زمین  اثرات گرم شدن  بودند شخصا 
تجربه کرده اند، از سال 2009 تا 2020، از 
است. یافته  افزایش  درصد   42 به   ۳2
پژوهشگران، بیش از ۱700 کودکی را که 
چهار طوفان آیک، چارلی، کاترینا و آندره 
را تجربه کرده بودند. نتایج آنها که اوایل 
ساری جاری میالدی منتشر شد، نشان 
داد که نیمی از این کودکان، عالئم اختالل 
استرس پس از حادثه را نشان می دهند. 
برای ۱0 درصد از کودکان، این عالئم مزمن 

شده بود.
مراجعان  به  کمک  نظر  از  درمان گرها 
متفاوت  مشکل،  این  با  کنارآیی  برای 
بر  مبتنی  رویکردهای  می کنند.  عمل 
ذهن آگاهی می تواند به افراد کمک کند تا 
با احساسات شدید مرتبط با اضطراب و 
اندوِه آب وهوایی کنار بیایند. برای مثال، 
داونپورت ممکن است بیماران خود را از 
طریق مراقبه هدایت شده، که در آن، آنها 
خود را در محیطی آرام تصور می کنند، و 
درباره  تفکر  به  آنها  کردن  وادار  همزمان 
درمان  درمان کند.  آب وهوایی،  تغییرات 
آن  اصلی  هدف  که  رفتاری  شناختی 
پرداختن به روش های ناسالم تفکر است؛ 
ریختن  بهم  باعث  می تواند  تفکراتی که 
روان بیماران و پریشانی آنها هنگام تفکر 
به تغییرات آب وهوایی شود. درمان گران 
روش درمان های آگاهی محور آب وهوایی 
را در کنار فعالیت و وقت گذرانی در طبیعت 

می کنند. پیشنهاد 
آشفتگی  این  »دلیل  می گوید:  هیکمن 
آب وهوایی ما این است که این موضوع 
را جدا از خودمان می بینیم.« هیکمن از 
بیماران خود می خواهد تا ارتباط خود را 
با محیط زیست پیرامونشان کاوش کنند؛ 
او از این طریق به بیماران کمک می کند 
تا اضطراب و غم و اندوه درباره تغییرات 

آب وهوایی را کشف کنند.
ملزم  کم کم  حاال  جدید،  درمان گران 
محیط  بحران های  مورد  در  می شوند که 
واکنش های  و  آب وهوایی  و  زیستی 
آنها،  مقابل  در  انسان ها  روانی  دفاعی 
بخوانند و بدانند. آنها باید یاد بگیرند که 
بیماران  در  اضطراب ها  این  از  موقع  چه 
حمایت کنند و چگونه به آنها کمک کنند تا 

بیایند. فائق  پریشانی  این  بر 

درمانگران از تجربه مواجهه با اختالل روانشناختی جدیدی حرف می زنند

اضطراب آب وهوایی در حال افزایش است
بسیاری از روانشناسان می گویند که برای کنترل تعداد فزاینده بیماراِن ناامید 
و مضطرب از وضعیت کره زمین، احساس ناتوانی می کنند

روحانی:
حمایت همه جانبه از بازار 
سرمایه سیاست اصولی و 

همیشگی دولت است
هماهنکی  ستاد  جلسه  دویست و بیستمین 
ریاست  به  یکشنبه  روز  دولت  اقتصادی 
جلسه،  این  در  شد.  برگزار  رئیس جمهور 
از  سرمایه  بازار  شرایط  و  وضعیت  از  گزارشی 
شد  ارائه  بورس کشور  سازمان  رییس  سوی 
رونق،  و  ثبات  برای  پیشنهادی  راه کارهای  و 
ایجاد آرامش و تعادل در این بازار مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در این 
بازار  با تحلیل عملکرد صندوق تثبیت  گزارش 
سرمایه، پیشنهادهایی برای تقویت این صندوق 
بازار  در  آن  بخش  تعادل  نقش  افزایش  و 
سرمایه ارائه و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار 
گرفت. حسن روحانی در این جلسه با اشاره به 
نقش محیط سیاسی در عملکرد بازار سرمایه 
گفت: همچنان که افق مثبت در فضای تولید و 
تجارت کشور و رفع تحریم ها و محدودیت های 
خارجی و داخلی، محاسبات سرمایه گذاران در 
بازار بورس را تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را 
بازار و سرمایه گذاری در  به تقاضای بیشتر در 
واحدهای تولیدی کشور تشویق می کند، ایجاد 
توان  و  بازارها  به  دسترسی  به  نسبت  نگرانی 
صادراتی بنگاه های اقتصادی نیز اثر منفی بر بازار 
تحمیل می کند. رئیس جمهور با تاکید بر حمایت 
همه جانبه دولت از بازار سرمایه به عنوان یک 
سیاست اصولی و همیشگی، افزود: باید همراه 
با آموزش ها و ایجاد تمهیدات الزم، زمینه های 
سرمایه  بازار  در  مردم  اعتماد  با  همراه  حضور 
با بیان لزوم تالش های  فراهم باشد. روحانی 
موثر و مداوم با استفاده از ابزارهای الزم برای 
ممانعت از رکود بازار بورس،اظهارداشت: سیستم 
بازار  به کمک  می تواند  شرایط  این  در  بانکی 
بورس بیاید و با ایجاد امکان الزم برای اعطای 
تسهیالت به سرمایه گذاران بورسی، رونق را به 

بازگرداند. بازار 

تکذیب حمله نظامی به یک 
نفت کش در بندر بانیاس 

سوریه
از  نقیض  ضد و  اخبار  انتشار  ادامه  با  همزمان 
جزئیات سانحه رخ داده برای یک فروند نفتکش 
مقامات  از  یکی  سوریه،  آب های  به  شده  وارد 
نظامی سوریه در بندر بانیاس این کشور، اعالم 
کرد که حادثه رخ داده برای کشتی نفت کش با 
مالکیت کشور سوریه، به دلیل بی احتیاطی و عدم 
اقدامات ایمنی در حین عملیات جوشکاری در 
زمان تخلیه صورت پذیرفته است. ایسنا اعالم 
کرده که این مقام نظامی سوری در گفت وگوی 
تلفنی با خبرنگار نورنیوز، ضمن تکذیب هرگونه 
عملیات نظامی علیه کشتی نفت کش آسیب دیده، 
افزود: با تکمیل بررسی کارشناسی عوامل فنی، 
خبر منتشر شده قبلی از سوی مراجع رسمی را 
اصالح می کند. او گفت: سه نفر از کارگرانی که 
روی عرشه کشتی مشغول جوشکاری بوده اند، 
در اثر این سانحه دچار سوختگی شده اند. منابع 
بیمارستانی در بندر بانیاس سوریه نیز به خبرنگار 
نورنیوز گفتند: یکی از کارگرانی که در اثر انفجار 
ناشی از جوشکاری در عرشه کشتی نفت کش 
سوری در بندر بانیاس دچار سوختگی شده بود، 
بر اثر شدت جراحات وارد شده درگذشت. تکذیب 
حمله به این کشتی در حالی است که خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( شنبه شب اعالم کرد که یک 
فروند نفتکش در حالی که از آب های منطقه ای 
لبنان به سوی سواحل سوریه در حرکت بوده، 
و دچار  گرفته  قرار  پهپاد هدف  توسط  احتماال 
آتش سوزی شده است ولی تیم سوری موفق به 
کنترل حریق شده اند. همزمان تلویزیون العالم، 
رسانه عرب زبان صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 
به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که این نفتکش 
به دلیل اصابت »دو پرتاب« خسارت دیده است. 
سپس رامی عبدالرحمن، مدیر دیده بان حقوق 
بشر سوریه در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت، 
این که این حمله با استفاده از پهپاد یا موشک 
صورت گرفته و توسط چه کشور و گروهی انجام 

شده، هنوز مشخص نیست.

عراقچی:
 تحریم های موضوعی

و تحریم اشخاص باید 
برداشته شود

لغو  موضوع  مورد  در  خارجه  امور  وزیر  معاون 
تحریم ها و  اجرای طرح گام به گام در ارتباط با این 
موضوع تاکید کرد: طرح گام به گام مدت هاست که 
ایران  اسالمی  جمهوری  است.  شده  گذاشته  کنار 
رفع  برای  گام به گام  پیشنهاد  نوروز  عید  از  پیش 
موضوع  جاری  مذاکرات  در  و  رد کرد  را  تحریم ها 
گام به گام به هیچ عنوان مطرح نیست. به گزارش 
نشست  حاشیه  در  دیروز  عراقچی  عباس  ایسنا، 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
وین  مذاکرات  نتایج  توضیح  در  اسالمی،  شورای 
برجام  طرف های  نظر  اختالف  با  مرتبط  مباحث  و 
علیه  آمریکا  متحده  ایاالت  تحریم های  رفع  برای 
با  مبسوطی  ایران، گفت: جلسه  اسالمی  جمهوری 
نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار 
خدمت  وین  مذاکرات  از  جامعی  گزارش  و  شد 

کردیم. ارائه  مجلس  نمایندگان 
معاون وزیر خارجه افزود: چالش هایی در مذاکرات 
وجود دارد البته در مسیری قرار گرفتیم که می تواند 
می توانیم  آیا  اینکه  درباره  اما  برسد  سرانجام  به 
لذا  است؛  زود  آییم،  فائق  موانع  و  چالش ها  بر 
اما  هستیم  بدبین  یا  خوشبین  نمی توان گفت که 
پایبندیم. مواضع  به وظیفه خود  و  نیستیم  ناامید 
قطعی ما کامال روشن و مشخص است، تحریم ها 
و  شود  انجام  آزمایی  راستی  شود،  برداشته  باید 

بازگردد. خود  تعهدات  به  ایران  سپس 
عراقچی در ادامه گفت: تحریم هایی که آمریکا علیه 
ایران اعمال کرده دو نوع است؛ نخست تحریم های 
تحریم های  مانند  بخشی  اصطالح  به  یا  موضوعی 
پتروشیمی،  کشتیرانی،  بیمه،  بانکی،  نفتی، 
مربوط  تحریم های  دیگری  و  خودرو  و  ساختمان 
اضافه  او  می شود.  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به 
لیست  اشخاص،  به  مربوط  تحریمی  لیست  کرد: 
در  ما  اما  است  مورد   500 و  هزار  و حدود  طوالنی 
بخشی  تحریم های  می کنیم،  دو جهت حرکت  هر 
همه باید برداشته شود و فکر می کنم در این زمینه 
تفاهم های وجود دارد، تحریم  های اشخاص هم به 
همین ترتیب باید برداشته شود. مباحث پیچیده ای 
آنها  در این زمینه مطرح است که در حال بررسی 

هستیم.
عراقچی در پاسخ به سوال درباره اینکه گفت وگوها 
را  مشخصی  زمان  دارد، گفت:  ادامه  زمان  چه  تا 
نمی دهیم که  اجازه  ما  بینی کرد  پیش  نمی توان 
مذاکرات فرسایشی شود، اگر احساس کنیم که در 
طرف های مقابل ما جدیت وجود ندارد و یا دنبال 
به مباحث  افزودن موضوعات دیگر  یا  خرید زمان 
هستند، مذاکرات را قطع خواهیم کرد، در عین حال 
عجله نمی کنیم و شتاب زدگی نداریم، زیرا مباحث 
جدی در مذاکرات مطرح است که باید با دقت کافی 

مورد نظر قرار گیرد و بحث و بررسی شود.

 همدردی سخنگوی وزارت
خارجه با دولت و ملت عراق 

و  دولت  با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ملت عراق ابراز همدردی کرد. به گزارش ایسنا، سعید 
در  پیوسته  وقوع  به  ناگوار  پی حادثه  در  خطیب زاده 
جان  به  منجر  که  بغداد  خطیب«  »ابن  بیمارستان 
باختن و جراحت ده ها نفر از شهروندان عراقی شد، 
مراتب تسلیت و همدردی عمیق دولت و ملت ایران با 
دولت و ملت عراق به ویژه خانواده قربانیان را ابراز و 
برای شهدای این حادثه تلخ رحمت و مغفرت و برای 
مجروحان شفای عاجل و برای خانواده قربانیان صبر 

و اجر مسئلت کرد.

حضور رئیس قوه قضائیه 
 در مراسم یادبود
سردار حجازی

در  یکشنبه  روز  صبح  قضائیه  قوه  رئیس 
شد.  حاضر  حجازی  سردار  یادبود  مراسم 
روابط عمومی  اداره کل  ایسنا،  گزارش  به 
با  رئیسی  ابراهیم  کرد.،  اعالم  قوه قضائیه 
حضور در  مراسم یادبود سردار حجازی ضمن 
گرامی داشت یاد و خاطره شهید حجازی، به 
این شهید واال مقام ادای احترام کرد. در این 
مراسم که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروی 
قدس سپاه و شماری از مقامات لشکری و 
کشوری حضور داشتند، از خدمات جانشین 

سابق نیروی قدس سپاه تجلیل شد.

لزلی داونپورت، درمانگر مستقر 
در تاکوما، واشینگتن می گوید، 
کامال طبیعی است که در برابر 
ذوب شدن یخ های قطبی یا 
گرم شدن زمین و ششمین 
انقراض جمعی، احساس 
اضطراب کنید و از برخی 
جهات، اضطراب آب وهوایی، 
یک واکنش منطقی است: 
»اضطراب محیط زیستی یک 
واکنش طبیعی به یک تهدید 
است و این تهدید، یک تهدید 
کامال واقعی است

ایالت واشینگتن، می گوید اولین باری که پای مسئله تغییرات آب و هوایی در   آندره بریانت، درمانگر در شهر تاکوما در 
کلینیکش باز شد، احساس درماندگی کرد. سال 2016 بود و مراجعه کننده ای در داشتن یا نداشتن بچه، در عذاب و تردید 
بود. همسرش بچه می خواست اما مرد جوان نمی توانست جلوی این تصور را بگیرد که فرزندش در شرایط آخرالزمانِی 

بزرگ شود. آب و هوایی 

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با 
در  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  از  انتقاد 
این  تاکید کرد که  همه گیری کرونا  شرایط 
وضعیت در دنیا تنها نیازمند واکسیناسیون 
ایسنا، محمدجواد  به گزارش  جهانی است. 
در حساب کاربری  پیامی  انتشار  با  ظریف 
علیه  آمریکا  تحریم های  توییتر  در  خود 
ایران را در شرایط همه گیری ویروس کرونا 
از  عالوه  به  و  خواند  پزشکی«  »تروریسم 
اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی علیه 
انتقاد  همه گیری  این  شرایط  در  فلسطین 
کرد. ظریف در پیام خود نوشت: همه گیری 
واکسیناسیون  با  باید  کووید-۱9  جهانی 
جهانی پاسخ داده شود اما بسیاری به دلیل 
تحریم ها و تروریسم پزشکی علیه ایران و 
فلسطینیان،  علیه  بدخواهی ها  دلیل  به  یا 
متکی  خود  به  کرونا(  با  مقابله  )برای 
ایاالت متحده، مازاد واکسن دارد. بوده اند. 
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
در  کووید ۱9  بیمار   454 بهداشت،  وزارت 
کشور جان خود را به دلیل این بیماری از 
دست دادند. تا کنون 6۱8 هزار و ۳62 نفر 
 655 و  هزار   ۱65 و  واکسن کرونا  اول  ُدز 
نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به 784 

ُدز رسید. هزار و ۱7 

از روز 4 تا 5 اردیبهشت ۱400 و بر اساس 
و  هزار   ۱9 تشخیصی،  قطعی  معیارهای 
۱65 بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور 
آنها  از  نفر  شناسایی شد که سه هزار و ۱9 

شدند. بستری 
دو  به  کشور  در  کووید۱9  بیماران  مجموع 

رسید. نفر   204 و  هزار   ۳96 و  میلیون 
بیمار   454 مدت،  این  طول  در  متاسفانه 
و  دادند  دست  از  را  خود  جان  کووید۱9 
 69 به  بیماری  این  جان باختگان  مجموع 
هزار و 574 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 

از  نفر   5۱7 و   هزار   877 و  میلیون  یک 
بیمارستان ها  از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران، 
از  نفر   206 و  هزار  پنج  شده اند.  ترخیص 
بخش های  در  کووید۱9  به  مبتال  بیماران 
تحت  بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های 
و  میلیون   ۱5 تا کنون  دارند.  قرار  مراقبت 
۱95 هزار و 766 آزمایش تشخیص کووید۱9 
انجام شده است. در حال حاضر  در کشور 
۳0۱ شهر کشور در وضعیت قرمز، 95 شهر در 
وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و 

دارند. قرار  آبی  وضعیت  در  شهر   7

 ظریف: همه گیری جهانی کووید-19
باید با واکسیناسیون جهانی پاسخ داده شود

سالمت

درخصوص بررسی 
صالحیت ها قید قانون آن 
است که دالیل رد صالحیت 
باید مستقیم به خود 
داوطلب گفته شود که ما این 
کار را می کنیم اما با وجود 
فضاسازی های سیاسی طبق 
قانون نمی توانیم دالیل رد 
صالحیت را عمومی کنیم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هرگز سند 
و  اعضا  سواستفاده  بر  دال  اسنادی  یا 
کارکنان نهاد شورای نگهبان وجود نداشته 
اسم  به  افرادی  و مشخص شده  ندارد  و 
به  می کنند.  کالهبرداری  نگهبان  شورای 
گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شورای نگهبان، »نشست دانشجویان ایرانی 
خارج از کشور با سخنگوی شورای نگهبان« 
عباسعلی  شد.  برگزار  مجازی  صورت  به 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این 
نشست به سخنرانی پرداخت که مهم ترین 
محورهای این سخنان به شرح زیر است: 
نیست  کافی  خواندن  درس  نفس  فقط 
سیاسی،  مسائل  درگیر  را  خودتان  باید 
فرصت  در  و  کنید  کشور  و...  اجتماعی 
به  دانش  از  کوله باری  با  بتوانید  ممکن 
باز  چشمانی  با  بتوانید  و  بازگردید  کشور 
برای پیشرفت جامعه اسالمی تالش کنید. 
انتخابات  در  مشارکت  سیاسی،  لحاظ  از 
یعنی احساس مسئولیت نسبت به آینده 
ایران و اگر در پای صندوق حاضر نشویم 
یعنی نسبت به سرنوشت کشور بی تفاوت 
احراز  صالحیت شان  که  کسانی  هستیم. 
نمی شود، قانون اجازه نمی دهد که شورای 
نگهبان مسائل مرتبط با پرونده شان را بازگو 
از منظر حزبی  نفعی  نگهبان  کند. شورای 
ندارد و مثل قاضی بی طرف است و چون 

حزب نیستیم نمی توانیم شرایط رای آوری 
لحاظ  ها  صالحیت  بررسی  در  را  نامزدها 
کنیم. شورای نگهبان بر اساس وظیفه ای 
و  می کند  وظیفه  انجام  دارد  برعهده  که 
و  باشد  کرده  هم  خطا  که  است  ممکن 
عمل  قانون  مر  طبق  اما  نیست  معصوم 
کرده و می کند و باید دقت کرد که بررسی 
شود.  انجام  صحیحی  شکل  به  شرایط 
بر سو استفاده  دال  اسنادی  یا  هرگز سند 
اعضا و کارکنان نهاد شورای نگهبان وجود 
نداشته و ندارد و هنگامی که گزارش های 
شده  مشخص  کردیم  پیگیری  را  واصله 
افرادی به اسم شورای نگهبان کالهبرداری 
می کنند که سخنگوی محترم قوه قضائیه 
نیز این مساله را تایید و احکام کالهبرداران 
بررسی  درخصوص  کردند.  اعالم  را 
صالحیت ها قید قانون آن است که دالیل 
رد صالحیت باید مستقیم به خود داوطلب 
گفته شود که ما این کار را می کنیم اما با 
وجود فضاسازی های سیاسی طبق قانون 
عمومی  را  صالحیت  رد  دالیل  نمی توانیم 
کنیم. از دانشجویان خارج از کشور دعوت 
انتخابات  بر  نظارت  و  برگزاری  در  میکنم 
ریاست جمهوری در شعب خارج از کشور 
اجرای  همکاری و کمک کنند و مسئوالن 
ظرفیت  از  کشور  از  خارج  در  انتخابات 

استفاده کنید. نیز  دانشجویان 

کدخدایی:
افرادی به اسم شورای نگهبان کالهبرداری کرده اند
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شد  سبب  منطقه  این  آب  مشکل 
رئیس جمهوری هم  واکنش نشان دهد و 
استاندار  و  نیرو  وزیر  با  گفت وگوهایی  در 
سریع تر   هرچه  تا  دهد  دستور  خوزستان، 
برای  را  الزم  اقدامات  ذی ربط  بخش های 
شرکت  دهند.  انجام  معضل  این  رفع 
با  هم  خوزستان  استان  آب و  فاضالب 
منطقه  آب  مشکل  به  اطالعیه ای  صدور 
تامین  را  مشکل  این  و  دلیل  پرداخت 
مواد اولیه،  نبود  الزم،  اعتبارات  نشدن 
لوله و معارضان شامل کشاورزان  و  تولید 

اعالم  و  دانست  دیگر  دولتی  سازمان های 
کرد از  سال 98 اجرای این پروژه پس از 
وقفه طوالنی مجدد  آغاز شد و هم اکنون 
در مراحل پایانی احداث فاز اول قرار دارد 

می رسد. بهره برداری  به  به زودی  و 
مردِم  و  نشده  حل  منطقه  آب  مشکل 
بارش ها  و کمبود  امسال  بی آبی  از  نگران 
به  تا   خواسته اند  همه  از  کارزاری  در 
نامه ای  هم  این کارزار  در  و  بپیوندند  آنها 
رئیس  رئیسی؛  ابراهیم  به  خطاب 
شرح  منطقه شان  مشکالت  قوه قضائیه 

این  مسببان  تا  خواسته اند  او  از  و  داده 
نامه  این  در  آن ها  شوند.  محاکمه  اتفاق 
نوشته اند  ۱7 سال از ساخت سد کارون۳ 
دارا  با  خوزستان  استان  دهدز  منطقه  در 
و  روستایی  جمعیت  نفر  هزار   28 بودن 
سد  ساخت  جریان  در  می گذرد.  شهری 
ملی  منافع  و  توسعه  خاطر  به  کارون۳ 
شدند؛  غرق  آبادی  و  روستا  پارچه   6۳
شغل  هیچ گونه  بدون  نفر  ۱0هزار  از  بیش 
آباء  ترک سرزمین  به  و سرپناهی مجبور 
در  حاشیه نشینی  و  مهاجرت  اجدادی،  و 

شدند؛  دیگر  روستاهای  و  شهرها  اطراف 
بیش از چند هزار هکتار از حاصلخیزترین 
پایدار  باغ ها و معیشت  مراتع، شالیزارها، 
مردم از بین رفت؛ زیرساخت های آموزشی 
و بهداشتی نابود شد و از آن زمان تاکنون 
دلیل  به  دهدز  منطقه  محاصره شده  مردم 
نیرو  وزارت  بی توجهی  و  مسئولیت گریزی 
اداره  و  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  و 
میلیارد   5 میان  در  استان،  آب وفاضالب 
متر مکعب آب سدهای کارون۳ و کارون4 
در رنج طاقت فرسای جیره بندی آب شرب 

می برند. سر  به 
متاسفانه  آمده:  نامه  این  ادامه  در 
بقایای  انجام شده،  مطالعات  مطابق 
و  است  رسیده  پایان  به  زیرزمینی  آب 
آالینده های  دارای  نیز  باقی مانده  بخش 
مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت  نفتی 
زمان  از  ناشی  اصفهان  ایران-منطقه  نفت 
سال  در  وضعیتی  چنین  با  است.  جنگ 
۱400 مشکل آبی همچون غیزانیه، تمامی 
ستم دیده  مردم  و  دهدز  شهر  و  روستاها 
مشکالت  با  را  خوزستان  شمال  در  دهدز 
بسا  چه  ساخت.  خواهد  روبه رو  جدی 
هم اکنون در فصل زمستان نیز حدود 45 
روستا با جیره بندی آب و برخی روستاها 
مواجه هستند. با کمبود شدید آب شرب 
اردکانیان،  آقای  جناب  اینکه  به  نظر  لذا 
وزیر فعلی نیرو، از زمان ساخت این سد 
معاون  عنوان  به   80 و   70 دهه های  در 
جیره بندی  رنج  از  تاکنون،  طرح کارون۳ 
و  باخبر  منطقه  این  مردم  آب  کمبود  و 
و  آب  عامل  مدیران  و  ایشان  معاونین 
استان  آب و فاضالب  شرکت های  و  برق 
اقدامی  و  بوده  جریان  در  نیز  خوزستان 
منطقه  این  کردن  رها  با  و  نکرده اند 
از سدسازی، سبب خسارت  خسارت دیده 
و  والیتمدار  مردم  حق  در  آشکار  ظلم  و 
شهیدپرور این دیار شده اند، از حضرتعالی 
استدعا داریم در راستای مواد 22 و 290 
قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل 
راستای  بر حقوق عامه در  نظارت  و  حفظ 
احیای حقوق عامه و همچنین مستندًا به 
وظایف  ترک  با  مقابله  نحوه  دستورالعمل 
قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از 
تفریط نسبت  و  باب تعدی  از  آن، هر دو 
به اجرای وظایف ذاتی توسط وزارت نیرو 
محترم  دادستان  به  نیرو  وزیر  شخص  و 
کل کشور به عنوان مدعی العموم دستورات 
اجحاف  این  به  رسیدگی  جهت  را  الزم 

فرمایید. صادر  عامدانه،  و  آشکار 
قانونی  تعقیب  ضمن  است  خواهشمند 
وزیر محترم نیرو و مسببان شرایط موجود 
کمیته  فرمایید  دستور  دهدز،  منطقه  در 
وضعیت  بررسی  جهت  راستی آزمایی 
مشکالت آب شرب مردم منطقه به منطقه 
را  محترم  دولت  نیز  و  شود  اعزام  دهدز 
فوری  تامین  به  نسبت  فرمایید  ملزم 
اعتبارات الزم برای حل مشکل آب شرب 
مردم منطقه دهدز )به عنوان بدیهی ترین 
دریاچه  محل  از  بشری(  و  حیاتی  حقوق 
سد کارون۳ که نزدیک ترین روستا به این 
تا  و  دارد  فاصله  متر   200 تنها  آبی،  منابع 
شهر دهدز حدود ۱2 کیلومتر است، اقدام 

آورند. عمل  به  الزم 

 مردم در نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار حل مشکل آب شرب منطقه دهدز در شمال خوزستان شدند

رنج طاقت فرسای جیره بندی آب
مردم دهدز خطاب به رئیس قوه قضائیه: منابع آب زیرزمینی باقیمانده دارای آالینده های نفتی شرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت ایران-منطقه اصفهان ناشی از زمان جنگ است

مصادیق مجرمانه
 محیط زیستی جدید 

در فضای مجازی اعالم شد 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
نامه شماره ۳694۱/99  محیط زیست، در پی 
یگان  فرمانده  مکاتبه  موضوع   99.۱0.۱7 مورخ 
گرفتن  قرار  تقاضای  درمورد  سازمان  حفاظت 
در  محیط  زیست  با  مرتبط  جرایم  از  برخی 
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، پیشنهادات 
بیست و سومین  و  صد  در  سازمان  طرح  قابل 
جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
که به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شد، 
مصادیق  فهرست  به  زیر  شرح  به  و  مطرح 
اضافه شد: در فضای مجازی  محتوای مجرمانه 
جانوران  صید  و  شکار  به  دیگران  ترغیب   .۱
وحشی بدون پروانه در فضای مجازی )موضوع 
بند الف ماده ۱26 قانون مجازات اسالمی و ماده 

۱0 قانون شکار و صید(
2. ترغیب دیگران به شکار و صید در فصول و 
ساعات ممنوعه و یا از طریق غیر مجاز در فضای 
مجازات  قانون   ۱26 ماده  الف  )بند  مجازی 
اسالمی و بندهای الف، ب، و ج ماده ۱۱ قانون 

شکار و صید(
جانوران  صدور  و  فروش  عرضه،  هرگونه   .۳
وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه 
از طریق فضای مجازی )موضوع بند ج ماده ۱0 

قانون شکار و صید(
4. خرید و فروش و صدور پرندگان شکاری از 
طریق فضای مجازی )موضوع تبصره 2 ماده ۱۳ 

قانون شکار و صید(
5. عرضه، فروش هر نوع ماهی و سایر آبزیان 
بدون اخذ پروانه )موضوع تبصره 2 ماده یک 
دریای  از  غیر مجاز  صید  مجازات  قانون  الیحه 
خزر و خلیج فارس مصوبه سال ۱۳58 شورای 

انقالب(
خاویاری  ماهی های  انواع  فروش  عرضه،   .6
و خاویار بدون اجازه شیالت در فضای مجازی 
و  حفاظت  قانون   22 ماده  د  بند  )موضوع 
بهره برداری از منابع آبزی ماده 22 قانون حفاظت 
و بهره برداری از منابع آبزی، ماده 2 الیحه قانون 
مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج 

فارس(

کاهش 38 سانتی متری 
تراز دریاچه ارومیه 

ستاد  استانی  رئیس  سرخوش؛  فرهاد 
به  اشاره  ضمن  ارومیه  دریاچه  احیای 
وجود  با  گفت:  دریاچه  این  تراز  کاهش 
پیگیری های انجام شده، وزارت نیرو هنوز 
را  ارومیه  دریاچه  محیطی  زیست  حق آبه 
وزارت  او  گفته  به  است.  نکرده  پرداخت 
دریاچه  حق آبه  گذشته  سال  طی  نیرو 
 640 را   ۱۳99-۱400 آبی  سال  طی  ارومیه 
میلیون متر مکعب اعالم کرد و مقرر شد که 
آذر ماه سال گذشته  ابتدای  از  این حق آبه 
ارومیه  به سمت  امسال  اردیبهشت  آخر  تا 
دریاچه  احیای  ستاد  اما  شود  رها سازی 
متاسفانه  که  است  کرده  اعالم  ارومیه 
 - حق آبه  این  از  بخش کمی  تنها  تاکنون 
۱60 میلیون متر مکعب - به دریاچه ارومیه 
می توان گفت  کلی  به طور  و  است  رسیده 
ارومیه  روی  به  را  سدها  دریچه  اکنون  که 
به  اشاره  با  ادامه  در  سرخوش  بسته اند. 
دارد که در صورت  نگرانی وجود  این  اینکه 
عدم پرداخت حق آبه با شروع گرما و تبخیر 
آب تراز و حجم آب دریاچه ارومیه کاهش 
تراز  حال حاضر  در  می گوید:  کند،  پیدا 
است  سانتی متر   ۱27۱.42 ارومیه  دریاچه 
قبل  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
باید  البته  است  کمتر شده  ۳8 سانتی متر 
این موضوع را در نظر گرفت که بر اساس 
دریاچه  شده  انجام  بررسی های  آخرین 
ارومیه 60 تا 70 سانتی متر عمق پیدا کرده 
شده اند.  حل  آن  در  نمکی  الیه های  و  است 

جنگل هیرکانی مازندران 
بودجه حفاظتی دریافت نکرد

جنگل هیرکانی مازندران با گذشت 2 سال از 

ثبت جهانی هنوز هیچ اعتباری برای حفاظت، 

و  است  نکرده  دریافت  نگهداری  و  مراقبت 

این نگرانی وجود دارد که طوالنی شدن روند 

اداری و اجرایی برای دادن بودجه به لکه های 

ثبت شده آسیب جدی برساند. مهدی ایزدی؛ 

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 

، گردشگری و صنایع دستی مازندران  درباره 

ایرنا  به  بودجه  نیافتن  اختصاص  چرایی 

نهاد  از سوی یک  اعتباراتی که  گفت: اصوال 

بین المللی مانند یونسکو برای این گونه امور 

در نظر گرفته می شود ، به صورت یکجا در 

می گیرد  قرار  میراث فرهنگی  وزارت  اختیار 

و از آنجا هم باید میان مجموعه های تحت 

پوشش توزیع شود اما آنچه مسلم است این 

که تاکنون به استان مازندران بابت 6 سایت 

ثبت شده جنگل های هیرکانی هیچ اعتباری 

تخصیص نیافته است.

| پیام ما | رنج بی آبی برای اهالی دهدز رنج جدیدی نیست. آنها در طول سالیان گذشته بارها از جیره بندی آب شرب و کمبود آب 
رنجیده اند و صدای اعتراضشان بلند شده است و گفته اند چرا ما که بین دو سد بزرگ کارون 3 و 4 زندگی می کنیم باید این طور رنج 
بی آبی را تحمل کنیم. خرداد سال گذشته هم مردم 44 روستای این بخش نسبت به اوج گرفتن این مشکل شکایت کردند،  رئیس 
اداره آب و فاضالب روستایی ایذه هم خبر از حل این مسئله با تعمیر چاه آب منطقه داد اما مشکل حل نشد. سال گذشته رنج بی آبی 

اهالی غیزانیه هم آنچنان زیاد بود که باعث درگیری در منطقه شد.

مردِم نگران از بی آبی امسال 
و کمبود بارش ها در کارزاری 
از همه خواسته اند تا  به آنها 
بپیوندند و در این کارزار هم 

نامه ای خطاب به ابراهیم 
رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه 

مشکالت منطقه شان شرح داده 
و از او خواسته اند تا مسببان 

این اتفاق محاکمه شوند

|  
هر

 م
 |

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان خبر داد

نابودی پوشش گیاهی سه هزار و 670 هکتار از جنگل های گلستان 
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  فنی  معاون 
گلستان گفت: نتایج نخستین بررسی های انجام 
شده بر روی پوشش گیاهی 2 منطقه حفاظت 
شده پارک ملی گلستان و جهان نمای کردکوی 
نشان می دهد که پوشش گیاهی سه هزار و 670 
هکتار از این مناطق بر اثر آفت و بیماری های 

درختان جنگلی این مناطق از بین رفت. 
از  افزود:  خیرآبادی  وحید  ایرنا،  گزارش  به 
از  ناشی  بین رفته  از  مجموع پوشش گیاهی 
آن  هکتار   200 و  هزار  سه  بیماری ها،  و  آفات 
مربوط به پارک ملی گلستان و 470 هکتار نیز 
نمای  جهان  شده  حفاظت  منطقه  به  مربوط 

کردکوی است. سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور دارای 295 منطقه تحت مدیریت شامل 
پناهگاه  و  شده  حفاظت  منطقه  ملی،  پارک 
به  بار  نخستین  برای  است که  حیات وحش 
صورت پایلوت پروژه شناسایی پهنه های آلوده 
در پارک ملی گلستان و منطقه حفاظت شده 
جهان نما به آفات و بیماری ها اجرا شد. به گفته 
خیرآبادی اجرای مرحله نخست این پروژه با 
همکاری تیمی متشکل از اعضای هیات علمی 
دانشگاه منابع طبیعی گرگان اسفند پارسال به 
وضعیت  آخرین  از  جمع بندی  و  رسید  پایان 
او  تهیه شد.  مناطق  این  بیماری های  و  آفات 

گفت: امسال اجرای مراحل مختلف استفاده از 
روش های مناسب زیستی و فیزیکی مبارزه با 
آفات و بیماری ها و به دنبال آن احیای مناطق 
آسیب دیده در دستورکار قرار دارد. معاون فنی 
اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ادامه 
داد: در مرحله نخست این پروژه 545 قطعه 
ملی  پارک  در  نمونه  عنوان  به  خوشه گیاهی 
گلستان و ۱۱0 قطعه خوشه از منطقه حفاظت 
شده جهان نما انتخاب و مختصات جغرافیای 
آنها در نقشه پیاده سازی شد. خیرآبادی گفت: 
در ادامه تیم های مختلفی برای بررسی میدانی 
پوشش  اطالعات  و  اعزام  مورد نظر  مناطق  به 

گیاهی و عوامل بیماری زا شناسایی و وضعیت 
سالمت منطقه جنگلی از لحاظ میزان خسارت 
وارده از آفات و بیماری ها به کانون های قرمز با 
بیش از 60 درصد، نارنجی با ۳0 تا 59 درصد، 
زرد بین پنج تا 29 درصد، سبز با کمتر از پنج 
درصد )سالم( و قهوه ای به معنی از بین رفتن 
کامل پوشش گیاهی بر اثر آفات و بیماری ها 
پارک  در  مجموعا  افزود:  او  تقسیم بندی شد. 
ملی گلستان و منطقه حفاظت شده جهان نما 
۱8 گونه بیماری زا مانند زغالی، فتیله نارنجی، 
پوسیدگی  سفیدک،  برگی،  لکه  قیری،  لکه 
ریشه، 9 گونه آفت مانند پروانه خالدار، پروانه 
دم  پروانه  بلوط،  خوار  جوانه  پروانه  برگ خوار، 
قهوه ای، سوسک برگ خوار و شپشک پنبه ای و 
2 گونه گیاه نیمه انگلی دارواش و ارس واش 
شناسایی شد. معاون حفاظت محیط زیست 

گلستان اظهارداشت: با انجام کار آزمایشگاهی 
و بررسی میدانی از مجموع وسعت پارک ملی 
کانون  در  هکتار  پوشش گیاهی 72  گلستان، 
هزار   25 نارنجی،  هکتار   800 و  هزار   2 قرمز، 
هکتار زرد، 60 هزار هکتار سبز)سالم( و سه هزار 
و 200 هکتار نیز در کانون قهوه ای قرار گرفت. 
از منطقه  افزود: وسعت 5۳ هکتار  خیرآبادی 
قرمز،  عنوان کانون  به  حفاظت شده جهان نما 
هزار هکتار نارنجی، ۱7 هزار هکتار زرد، ۱۳ هزار 
هکتار سبز و 470 هکتار به عنوان کانون قهوه ای 
تقسیم شد. به گفته او مراحل بعدی این پروژه 
شامل راهکارهای کنترل و حفظ وضع موجود و 
استفاده از روش های مناسب زیستی و فیزیکی 
مبارزه با آفات و در نهایت احیای مناطق آسیب 
دیده از آفات و بیماری ها، امسال و سال های 

بعد اجرا می شود.

 نتایج نخستین بررسی های 
انجام شده بر روی پوشش 

گیاهی 2 منطقه حفاظت 
شده پارک ملی گلستان و 
جهان نمای کردکوی نشان 
می دهد که پوشش گیاهی 

سه هزار و 670 هکتار از 
این مناطق بر اثر آفت و 

بیماری های درختان جنگلی 
این مناطق از بین رفت.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صدیقه طاهری نسب با تسلیم دو برگ استشهاد نامه گواهی شده دفتر اسناد 
رسمی 206 رفسنجان مدعی هستند که سند مالکیت شش دانگ اعیانی خانه پالک 
2۳2 فرعی از ۱945 اصلی واقع در رفسنجان بخش 9 کرمان به نام خانم صدیه 
طاهری نسب صادر و تسلیم  و به علت سرقت مفقود گردیده و لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه 
شخصی مدعی انجام معامله با وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱0 
روز از مدت تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد 

. م الف47۱8- ابوالفضل تیموری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت
فرزند  آبادی  تاج  بیگی  علی  محمدرضا  شادروان  شود  می  گواهی  بدینوسیله 
غالمرضا به کدملی ۳05۱092592 در مورخ 400.۱.۱8 در اقامتگاه دائمی خود در 

: از  عبارتند  وی  الفوت  حین  وراث  و  درگذشته  رفسنجان  شهر 
۱-علیرضا علی بیگی تاج آبادی فرزند محمدرضا به کد ملی ۳040۳02957 فرزند متوفی
2-انیس علی بیگی تاج آبادی فرزند محمدرضا به کد ملی ۳04044۳798 فرزند متوفی

۳-ساره علی بیگی تاج آبادی فرزند محمدرضا به کد ملی ۳04۱0579۳۱ فرزند متوفی
4-فاطمه حقانی زاده فرزند حسین به کد ملی ۳05۱850728 همسر متوفی 

غیر از افراد نامبرده فوق وراث دیگری ندارد لذا چنانچه کسی شکایت،وصیت نامه ای یا مدرکی از 
متوفی در دست دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار روزنامه به شورا ارائه دهد.م_الف 47۱7
مسئول شورای حل اختالف کشکوئیه_زارع

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  مورخــه 1399/10/29   139960327001001019 رای شــماره  برابــر 
موضــوع  اول  هیــات   1399/10/29 مــورخ   139960327001001016
ــاختمانهای  ــی و س ــی  اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی قان
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ناحیــه یــک زنجــان تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی آقایــان 
غالمرضــا عابدینــی فرزنــد ایــوب بشــماره شناســنامه 4270501553 
ــه شــماره  ــوب ب ــد ای ــی فرزن صــادره از زنجــان و محمدرضــا عابدین
شناســنامه 5603 هــر یــک نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســاحت 172.44 متــر مربــع پــالک ، 
فرعــی از 42 اصلــی واقــع در بخــش 7 زنجــان محــرز گردیــده اســت 
ــه 15  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب . ل
ــه صــدور  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ســند مالكی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم  ــور و ع ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذك ــد . بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/06 
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آگهی ابالغ  اخطاریه ماده 101 اجرای ثبت اهواز 
ــک  ــه بان ــه 9200777 ل ــی کالس ــده اجرای ــوص پرون در خص
ــر  ــدی مه ــداژ ارتوپ ــد بان ــی تولی ــرکت تعاون ــه ش ــت علی مل
و شــرکت شــهرک  عادلــی  تاجمیــر  امیــر  و  خوزســتان 
ــورخ 99/10/24  ــزارش م ــق گ ــتان طب ــی خوزس ــای صنعت ه
ــی 1988/4123  ــالک ثبت ــتری پ ــمی دادگس ــناس رس کارش
ــی شــماره 103084  ــه ســند رهن ــورد وثیق ــواز م بخــش 2 اه
ــواز  ــهر اه ــماره 4 ش ــمی ش ــناد رس ــه اس ــی دفترخان تنظیم
ــی  ــال ارزیاب ــغ 6/800/000/000 ری ــه مبل ــتان ب ــتان خوزس اس
ــی قطعــی و جهــت اطــالع شــما صــادر  گردیــده ایــن ارزیاب

مــی گردد.شــماره م/الــف 5/217 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- حسین برون       546

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

 برابر رای  شماره  ۱۳9960۳۱80۱۱0۱4209- ۱۳99/۱۱/۱2 هیات موضوع قانون  تعیین  
تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک 
صومعه سراتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ولی رهنما کمامردخی فرزند  موسی  به شماره  شناسنامه 
۱۳۳4۳ صادره از  فومن  در  ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 200 متر مربع مشتمل بر خانه  و 
محوطه  بمساحت  ۱۱2  متر مربع پالک  6۱5 فرعی  از ۳5  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک 52 
و 5۳  متصل  بهم  فرعی  از ۳5  اصلی  واقع  در قریه واقعه  دشت  بخش 22 گیالن  خریداری  از 
نسق  محمد ابراهیم جراح  فاضل محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2  ماه  اعتراض خود رابه 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/۱/2۳- تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱400/2/6

910/56- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

 فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای

انجام پشتیبانی و راهبری تاسیسات دانشگاه شهید باهنر کرمان
شامل تعمیرات نگهداری و بهره برداری

شهید باهنر کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی  انجام پشتیبانی و راهبری تاسیسات دانشگاه شهید 
باهنر کرمان شامل تعمیرات نگهداری و بهره برداری ساختمان های خود را در طریقی سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

روز چهارشنبه مورخ  تا ساعت 19  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  اسناد مناقصه:  مهلت دریافت 
1400/2/8

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/2/20
زمان گشایش پاکت ها : ساعت 13  روز دوشنبه مورخ 1400/2/20

 - کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  پژوهش-  میدان  امام خمینی)ره(-  بزرگراه   - ادرس: کرمان 
سازمان مرکزی - طبقه دوم معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 1.816.365.600  ریال به صورت ضمانتنامه معتبر 
بانکی و یا واریز

نقدی به شماره حساب ذکر شده در اسناد مناقصه است.
روابط عمومی دانشگاه شهیدباهنر کرمان م الف 506۱
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| فروغ فکری |

از شهریور ماه که این دستورالعمل صادر شد 
مرکز   ۱۱ حدود  در  سال گذشته  ماه  آذر  تا 
گردشگری کشاورزی مجوز فعالیت دریافت 
کردند و لیال اژدری؛ مدیرکل دفتر همکاری  و 
توافق های گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی همان زمان گفت 
که تاکنون استان آذربایجان شرقی با شش 
در  مجوز  دو  با  یزد  استان  صدر،  در  مجوز 
و  اردبیل، گلستان  استان های  و  دوم  رتبه 
رتبه های  در  مجوز  یک  با  کدام  هر  فارس 

دارند. قرار  بعدی 

روز گذشته اما صدور مجوز برای مزرعه ای 
از  نوع  این  کهگیلویه و بویراحمد  در 
بر  دیگر  بار  را  تازه تاسیس  گردشگری 
در  تا  شد  عاملی  و  انداخت  زبان ها  سر 
از  صحبت  کرونا  شیوع  همه گیری  زمان 
گردشگری شود. آن هم از نوع کشاورزی 
و آن هم در کشوری که براساس آمارهای 
محصول   22 تولید  در  فائو،  شده  ارائه 

مهم کشاورزی در میان 7 کشور برتر قرار 
و  خاورمیانه  در  سیزدهم  جایگاه  و  دارد 
اختصاص  خود  به  را  آفریقای شمالی 
استان های  این ها  بر  عالوه  است.  داده 
خراسان رضوی،  مازندران،  گیالن، 
فارس  و  غربی  و  آذربایجان شرقی 
را  زمین های کشاورزی  از  سهم  بیشترین 
در  همچنین  داده اند.  اختصاص  خود  به 
صادرات  در  ایران  نیز  بین المللی  سطح 
دهم  تا  یک  رتبه  کشاورزی  محصول   ۱0
به خود اختصاص داده است  را در جهان 
و با داشتن ۱5 محصول باغی مهم از نظر 
و  چین  از  پس  محصوالت  تولید  تنوع 
آمریکا مشترکا با ترکیه در رتبه سوم قرار 
ایران  نیز،  اقلیمی  تنوع  در  است.  گرفته 
اختصاص  خود  به  را  جهان  پنجم  رتبه 
و  تولید  به  منجر  امر  این  است که  داده 
انواع  از  متنوعی  محصوالت  کردن  صادر 
تمامی  در  دام  و  میوه جات  سبزیجات، 
پتانسیل ها  به  باتوجه  ایران  استان های 

شده  منطقه  با  متناسب  ظرفیت های  و 
است. با این حال وضعیت سخت و دشوار 
کم آبی  و  خشکسالی  غلبه  کشاورزی؛ 
عامل  الزم  حمایت های  نبود  سویی  از  و 

و  بوده  کشاورزان  از  بسیاری  دلخوری 
دامداری  به  کاربری  تغییر  تا  شد  باعث 
قرار  آنها  از  برخی  کار  در دستور  و گلخانه 
کشاورزی  گردشگری  حال  این  با  گیرد. 
دارد. کسانی که  موافقانی  و  منتقدان  هم 
در  گردشگری  از  نوع  این  می گویند 
عده ای  و  است  نمایشی  فعلی  وضعیت 
بهبود  جهت  در  حرکتی  را  این  که  دیگر 
که  شرایطی  در  هم  آن  می دانند.  اوضاع 
کرونا همچنان می تازد و بر اساس گزارش 
خبرآنالین در ایران و در سال 20۱9 شمار 
این کشور  به  و گردشگرانی که  مسافران 
همراه  زیادی  بسیار  رشد  با  کردند،  سفر 
بوده است که پیش بینی می شد با شروع 
بیشتری  سرعت  با  روند  این   2020 سال 
ویروس  شیوع  با  اما  می کند.  پیدا  ادامه 
گردشگران  شمار  اینکه  بر  عالوه  کرونا 
نسبت  نیز  درصد   90 نکرد،  پیدا  افزایش 
شد.  رو به رو  کاهش  با  گذشته  سال  به 
ایران  صنعت گردشگری در همه شهرهای 
در دوران کرونا خسارت های جبران ناپذیر 
برآورد  بیشترین  آورد که  بار  به  را  زیادی 
هزار   ۱84 با  رضوی  خراسان  به  خسارت 
برآورد  کمترین  و  ریال  میلیارد   550 و 
 242 با  خوزستان  استان  به  هم  خسارت 

است. یافته  تعلق  ریال  میلیارد 

 بوم گردی ها نوعی 
از گردشگری کشاورزی

ایران  در  اکوسیستم  و  اقلیم  تنوع 
آنچنان زیاد است که بتواند میزبان انواع 
این  و  باشد  گردشگری  از  گسترده ای 
درحالی است که تاکنون تنوع چندانی در 
گردشگری شاهد نبودیم. زهرا قلیچی پور؛ 
حوزه  فعال  و  اکوتورسیم  دکترای 
گردشگری  است  معتقد  هم  گردشگری 
مزایای  می تواند  ایران  برای  کشاورزی 
در  چرا که  باشد  داشته  همراه  به  زیادی 
بسیاری از شهرهای کشور کشاورزی رونق 
کشاورزی  گردشگری  سویی  از  و  دارد 
کشاورزی  حفظ  و  رشد  باعث  می تواند 
این  می گوید  »پیام ما«  به  او  باشد.  هم 
احیای  عامل  می تواند  گردشگری  از  نوع 
باغداری سنتی  و  قدیمی  نوع کشت های 
استفاده  دیگر  که  روش هایی  شود.  هم 
باعث  می تواند  هم  سویی  از  و  نمی شود 
به  هم کشاورزی  و  شود  جذب گردشگر 
روش های قدیمی را احیا کند »این اتفاق 
عنوان  به  را  آن  می توان  و  است  خوبی 
معیشت تکمیلی کشاورزان درنظر گرفت. 
این را هم باید در نظر گرفت که گردشگری 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  کشاورزی 
از  از آن بسیاری  پررونق است و استفاده 

است.« داشته  نگه  زنده  را  روستاها 

گردشگری  است  معتقد  قلیچی پور 

رونق  با  و  این  از  پیش  کشاورزی 
چرا  شده.  آغاز  بوم گردی  اقامتگاه های 
مختص  اقامتگاه ها  این  از  بسیاری  که 
و کشاورزی  باغداری  است که  به کسانی 
بومگردی  خانه های  در همین  و  داشته اند 
می کردند  استفاده  را  محصوالتشان  هم 
»خانه ای بوم گردی در شمال کشور بود که 
امکانات  در  و  داشت  قرار  باغی  وسط  در 
خودتان  می توانید  بود که  آمده  هم  خانه 
محصوالت  از  و  بچینید  را  باغ  محصوالت 

کنید.« استفاده  ارگانیک 

گردشگری  احیای  برای  است  معتقد  او 
بست  کار  به  را  مختلفی  روش های  باید 
این  که  کرد  دقت  باید  هم  سویی  از  و 
روش ها به دقت و درستی عملیاتی شود.

 نگاه شعاری نباشد
زمانه کرونا  در  گردشگری که  از  نوع  این 
شد  صادر  شدنش  عملیاتی  آیین نامه 
عمر کوتاهی در کشور دارد و شاید همین 
میرشاهزاده؛  فرخ  که  است  دلیلی  هم 
از  بیش  بگوید  گردشگری  کارشناس 
است  تبلیغاتی  حرکتی  نظر  به  هرچیز 
کرونا  زمان  در  گردشگری  رونق  »برای 
گردشگری  از  دیگری  بخش های  باید 
دید  فراوانی  آسیب  زمان  این  در  که 
از  جدیدی  آن که گونه  نه  می کردند  توجه 

می افتاد.« راه  به  گردشگری 

گونه  این  است  معتقد  همچنین  او 
و  پتانسیل ها  نیازمند  گردشگری  از 
که  است  حمایت هایی  و  زیرساخت ها 
به  و  نیست  مهیا  چندان  حاضر  درال 
منطقه ای  می کند.  اشاره  متین آباد  منطقه 
از  مجموعه ای  سازنده اش  که  کویر  در 
را هم در  ارگانیک  گیاهان و خوراکی های 
و  دربرنداشت  نتیجه ای  اما  مهیا کرد  آن 
کشاورزی  نظر  از  ما  »کشور  نشد  حمایت 
ماجرای  اما  دارد  فراوانی  پتانسیل های 
اصلی اینجاست که گردشگری هیچگاه به 
و حتی  نشده  گرفته  درنظر  عنوان صنعت 
صحبت از این بود که چرا اتاق بازرگانی به 
فعال  این عرصه  در  مولد  و  صورت جدی 

. نیست

دنیا  از کشورهای  بسیاری  در   گردشگری 
آن  به  مولد  و  اصلی  صنایع  با  طراز  هم 
ما  کشور  در  متاسفانه  اما  می شود  توجه 

نیست.« حاکم  وضعیتی  چنین 

چنین  راه اندازی  میرشاهزاده  گفته  به 
هم  استان  هر  در  گردشگری  از  نوعی 
عملیاتی نیست و باید به موارد گوناگونی 
اتفاقی  چنین  کردن  »مطرح  شود  توجه 
هر  از  بیش  دولت  آخر  سال  در  هم  آن 
چیز شعاری به نظر می رسد اما امیدواریم 
باشیم.« نتایج خوبی  در عمل هم شاهد 

نصرهللا ابراهیمی، معاون میراث فرهنگی استان 
با  قانونی  و  قاطع  برخورد  به  اشاره  با  بوشهر 
نایبند گفت:  تاریخی  محوطه  تخریب کنندگان 
در  فارس  خلیج  حاشیه  بنادر  »شکل گیری 
استان بوشهر نظیر سیراف، سی نیز، مهروبان، 
اوج  و  بوده  دوران ساسانی  از  ریشهر  و  نایبند 
این بنادر در قرون سوم و چهارم هجری قمری 

است.« بوده 
او افزود: »خلیج نایبند که از آن به عنوان لنگرگاه 
تاریخی  اهمیت  از  می شود  یاد  سیراف  بندر 
بسیار باالیی برخوردار است و به همین دلیل، 
رایزنی تخصیص و تامین اعتبار برای مطالعات 
باستان شناسی بر روی این پهنه با وزارت متبوع 
اعتبار کار سامان دهی،  ابالغ  با  انجام شده که 
آغاز  قسمت  آن  در  کاوش  و  مستندنگاری 

می شود.«
معاون میراث فرهنگی استان بوشهر ادامه داد: 
»خلیج نایبند به واسطه قدمت باالی تاریخی که 
دارد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، 
ولی با توجه به اینکه بخشی از این پهنه مالکیت 
خصوصی دارد مورد تسطیح سطح االرضی قرار 
گرفته که مالکان دلیل موضوع، بلوک بندی بیان 
کرده و نسبت به ایجاد سازه های مسکونی بر 
در همین  اقدام کرده اند که  این محوطه  روی 

و  شده  تنظیم  مالکان  علیه  شکایاتی  راستا 
پرونده حقوقی آنها باز و در حال پیگیری است.« 
ابراهیمی با اشاره به وجود یافته های فرهنگی و 
آثار  و  داده ها  اولیه اسالمی،  از قرون  تاریخی 
معماری دوران صفویه و تیموری بر روی این 
پهنه تصریح کرد: »کار تسطیح توسط مالکان 
از دوره های قبل بوده و در حال حاضر، علی رغم 
همه هشدارها و عالمت گذاری ها و نصب تابلو 
ثبت ملی اثر در این محوطه تاریخی، صاحبان 
بلوک بندی،  قصد  با  محوطه،  این  از  بخشی 
سازه  ایجاد  و  فروش  و  خرید  تقسیم بندی، 

به این کار اقدام کرده اند، که بی تردید قاطعانه 
برخورد  و  پیگیری  قانونی  مراجع  طریق  از  و 
می شود.« او تاکید کرد: »چون هیچ گونه کاوش 
و گودبرداری انجام نگرفته است، آثار تاریخی 
عملیات  زودی  به   و  نشده،  نمایان  خاک  زیر 
و  باستان شناسی  مطالعات  کاوش،  اجرایی 
و  عرصه  مشخص کردن  برا  گمانه زنی  انجام 
راستا،  این  در  و  می شود  آغاز  اثر  این  حریم 
بقایا و بناهای تاریخی محوطه تاریخی نایبند 
و  عالقمندان  بازدید  برای  و  می شود  حفاظت 

می شود.« مهیا  گردشگران 

برای گردشگری کشاورزی در مزرعه ای در کهگیلویه و بویراحمد مجوز صادر شد

تالش برای احیای گردشگری با کشاورزی
زهرا قلیچی پور؛ دکترای اکوتورسیم و فعال حوزه گردشگری: این نوع از گردشگری می تواند 
عامل احیای نوع کشت های قدیمی و باغداری سنتی هم شود
فرخ میرشاهزاده؛ کارشناس گردشگری: برای رونق گردشگری در زمان کرونا باید بخش های دیگری از گردشگری که در 
این زمان آسیب فراوانی دید توجه می کردند نه آن که گونه جدیدی از گردشگری به راه می افتاد

معاون میراث فرهنگی استان بوشهر خبر داد:
برخورد قاطع و قانونی با تخریب کنندگان 

محوطه تاریخی نایبند 

انتقال اشیای فرهنگی 
از موسسه ایران  شناسی 

بریتانیا به موزه ملی
مجموعه اشیا و مواد فرهنگی از موسسه 
از  بعد  تهران  در  بریتانیا  ایران شناسی 
ایران منتقل شد.  به موزه ملی  نیم قرن 
علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی با 
اعالم این خبر گفت گروه های بریتانیایی 
در دهه 40 و 50 خورشیدی برخی از اشیا 
طراحی  تکمیل  برای  را  فرهنگی  مواد  و 
برای  آماده سازی  به منظور  عکاسی  و 
مؤسسه  در  خود  استقرار  محل  به  انتشار 
می کردند.  منتقل  قلهک  در  ایران شناسی 
با وقوع انقالب شکوهمند اسالمی بخشی 
از این آثار و پروژه ها به صورت نیمه کاره 
این  او  به گفته  ماند.  باقی  محل  آن  در 
محوطه  از  فرهنگی  مواد  شامل  آثار 
سگزآباد  همدان،  )استان  نوشیجان تپه 
باباجان تپه  خوروین) البرز(،  )قزوین( 
)استان  پاسارگاد  همدان(،  )استان 
فارس( بررسی مالیر، هفتوان تپه )استان 
و  جانوری  بقایای  آذربایجان غربی(، 
سفال(  )بانک  سفال  شکسته  قطعات 
در  است.  ایران  گوناگون  محوطه های  از 
بین این مجموعه بیش از ۱00 اثر اشیای 
موزه ای وجود دارد که شمار مواد فرهنگی 
یافته ها  یافته است.  ۱0 هزار  از  آن بیش 
از جنس ابزار سنگی، سفالی، استخوانی، 
آثار  این  آجر و… است که مستندنگاری 
دارد. قرار  ایران  ملی  موزه  کار  دستور  در 

صادرات صنایع دستی 
 گلستان پارسال 

چهار برابر شد
کل   اداره   صنایع دستی  معاون 
و صنایع دستی  میراث فرهنگی، گردشگری 
صنایع دستی  هنرمندان  گفت:  گلستان 
هزار   7۳0 و  میلیون  یک  پارسال  استان 
صورت  به  را  خود  تولیدی  محصول  دالر 
گمرکی و چمدانی صادر کردند که این رقم 
دالری  هزار   ۳08 صادرات  با  مقایسه  در 
از  بیش  رشد  دهنده  نشان  ماقبل  سال 
حاجی ابراهیمی  مریم  است.  برابری  چهار 
صنایع دستی  محصوالت  صادرات  افزایش 
شیوع  وجود  با  را  گلستان  هنرمندان 
ماهه  چند  تعطیلی  و  کرونا  ویروس 
مجموع  از  داد:  ادامه  و  دانست  گمرکات 
گلستان،  صنایع دستی  پارسال  صادرات 
خرید  سفارش  با  دالر   2۳۱ و  هزار   ۱60
تهران  طریق گمرک  از  خارجی  مشتریان 
انجام شد.  از سایر گمرکات کشور  بقیه  و 
صادر  صنایع دستی  محصوالت  او  به گفته 
تولیدات  و گبه،  عمده گلیم  طور  به  شده 
چادرشب،  داری، گیوه،  بافته های  چرمی، 
چاپ  سنتی،  زیورآالت  محلی،  لباس 
نساجی  شیشه،   پشت  نقاشی  باتیک، 
و  حوله  شال،  ای،  پارچه  کیف   ( سنتی 
دستمال ( بود که به کشورهای کنیا، کانادا، 
استرالیا،  روسیه،  ژاپن،  آلمان،  انگلیس، 
ترکیه، کویت و ترکمنستان صادر شد. این 
در حالی است که گلستان دارای ۳0 هزار 
هنرمند در حوزه صنایع دستی است که 20 
هزار 500 نفر از آنان پرونده تولید انفرادی 

دارند. تولیدی  کارگاه  نیز  نفر   505 و 

 کتاب بانوی ایل 
منتشر شد

کتاب،  بازار  تازه های  از  ایل  بانوی  کتاب 
سکینه  بی بی  از  خاطراتی  مختصر  حاوی 
محمد بهمن بیگی  شادروان  همسر  کیانی 
بنیان گذار تعلیمات عشایر ایران در نهضت 
به  که  اثر  این  است.  بیسوادی  با  پیکار 
آراسته  طبع  زیور  به  نیازکار  فرح  کوشش 
نسخه  هزار  در شمارگان  تازگی  به  و  شده 
بازار  به  و  منتشر  قلمکده  نشر  توسط 
زندگی  فراز و نشیب های  به  آمده  کتاب 
وفادار  همسر  زبان  از  محمد بهمن بیگی  
پرداخته  بی بی سکینه کیانی  ایثارگرش  و 

ست ا
بنیان گذار  محمد بهمن بیگی،  یاد  زنده 
آموزش عشایری در ایران، از ایل قشقایی 
فارس  استان  فیروزآباد  شهرستان  در 
تنهایی  به   ۱۳۳۱ سال  از  را  و کارش  بود 
مدیریت  سال   28 طول  در  و  کرد  آغاز 
هزار   ۱0 از  بیش  عشایر،  آموزش  اداره  بر 
مختلفی  موسسات  و  کرد  تربیت  معلم 
عشایری  شبانه روزی  دبیرستان  قبیل  از 
شیراز، مرکز آموزش فنی و حرفه ای عشایر 
مامای  تربیت  پسران، موسسه  و  دختران 
پزشک  روستا  تربیت  مرکز  و  عشایر 
ودامپزشک را بنیان گذاشت و همراهی کم 
معلمی  خود  که  کیانی  بی بی سکینه  نظیر 
نهضت  در  بوده  ممسنی  ایل  از  سرفراز 
زبانزد  محمد بهمن بیگی  بیسوادی  با  پیکار 

است. خاص  و  عام 

تا آذر ماه سال گذشته در حدود 
۱۱ مرکز گردشگری کشاورزی 
مجوز فعالیت دریافت کردند و 
تاکنون استان آذربایجان شرقی 
با شش مجوز در صدر، استان 
یزد با دو مجوز در رتبه دوم و 
استان های اردبیل، گلستان و 
فارس هر کدام با یک مجوز در 
رتبه های بعدی قرار دارند 

وزارت میراث فرهنگی،  از سوی  آن   بر  نظارت  و  فعالیت گردشگری کشاورزی  بود که دستورالعمل صدور مجوز  ماه سال گذشته  مرداد 
صنایع دستی و گردشگری به 31 استان کشور ابالغ شد. همان زمان ولی تیموری؛ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی طیف وسیعی از فعالیت ها را در راستای گردشگری کشاورزی دانست و اعالم کرد که مرکز گردشگری کشاورزی عبارت است 
از واحد تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه، باغات، گلخانه، ماکیان، دامپروری، شیالت، عرصه های تولید در فضای باز و بسته و رویشگاه های 
طبیعی که با توجه به جاذبه هایی همچون تولید، استفاده خوراکی، دارویی از محصول و صنایع تبدیلی و فرآوری، امکان بهره مندی توسط 
گردشگران را فراهم می کند؛ بنابراین این مراکز شامل محدوده هایی با تقاضای هر فرد حقیقی و یا حقوقی برای ایجاد کسب و کار گردشگری 
کشاورزی به صورت فعالیتی )تجربه گرا و بدون نیاز به سازه ثابت( می شود که پس از دریافت مجوزهای الزم از وزارت و با رعایت قوانین 

و مقررات مربوطه فعالیت می کنند.

کاوش

اولین لنج احیا شده را تا 
قبل از شهریور برای حوزه 
گردشگری دریایی راه اندازی 
می کنیم

»در بندر کنگ حدود 50 لنج برای استفاده 
گردشگری احیا شده اند در نظر داریم تا از 
تدوین دستورالعمل  از  این شناورها پس 
گردشگری دریایی در خط ساحلی استفاده 
رئیس  زارعی؛  ایوب  را  خبر  این  کنیم.« 
و  لنج سازی  سنتی  دانش  میراث  پایگاه 
به  و  اعالم کرده  فارس  خلیج  دریانوردی 
امحای  ابالغ مصوبه  مهر گفته در جریان 
دولت  هیات  در  و چوبی  لنج های سنتی 
نمی گیرند.  مشورتی  ما  »از  است.  نبوده 
همیشه تصمیمات از باال به پایین و وارداتی 
اعضای  با  ما  است.  داده  دستمان  کار 
شورای شهر، لنج داران و فعاالن این حوزه 
و نمایندگان مجلس درباره مصوبه سازمان 
دریانوردی جلساتی گذاشتیم تا در جریان 
قرار بگیرند و نظراتشان را بیان کنند چون 
معاون  با  بودند.  مصوبه  این  نگران  همه 
برگزار  جلساتی  نیز  میراث فرهنگی کشور 
کردیم و گفتند که نامه ای از سوی وزارت 
خانه به سازمان دریانوردی ارسال می شود. 
نیز  مجازی  فضای  در  رسانی  اطالع  این 
نماینده  با  همراه  اینکه  ضمن  شد  انجام 
غرب هرمزگان قبل از ابالغ مصوبه، با رئیس 
سازمان بنادر جلسه برگزار کردیم. صحبت 
آنها این بود که صاحبان کاال درصددند، کاالی 
ایمن تری به دستشان برسد به همین دلیل 

به سمت شناورهای فلزی با حجم کاالی 
بیشتر و به صورت کانتینری می روند. ما هم 
کار خدماتی انجام می دهیم. ولی بحث ما 
این بود که برخی از این مصوبات موجب زیر 
سوال رفتن حفاظت میراث ناملموس کشور 
اضافه  را  فلزی  شناورهای  شما  می شود. 
کنید اما شناورهای سنتی را حذف نکنید.« 
به گفته او نمی شود که لنج ها را در مدت 
۳ سال یا 5 سال امحا کنند. ضمن اینکه 
این اقدام کاماًل اشتباه و برخالف تعهدی 
است که ایران نسبت به حفظ این دانش 
به یونسکو داده است. ما همه اقدامات الزم 
را انجام داده ایم تا این پرونده از فهرست 
این  ولی  بیاید  بیرون  خطر  در  میراث 
مصوبه دوباره دانش لنج سازی را در معرض 
و  غیر منطقی  این کار  می دهد.  قرار  خطر 
و  اجتماعی  عواقب  و  است  غیر اقتصادی 

زیست محیطی دارد.
او درباره فعالیت لنج های سنتی در حوزه 
گردشگری دریایی هم گفت »اولین لنج 
احیا شده را تا قبل از شهریور برای حوزه 
می کنیم.  راه اندازی  دریایی  گردشگری 
هدف اصلی ما این است که این لنج بین 
به قشم،  از کنگ  یعنی  بنادر حرکت کند 
به  برود.  خمیر  بندر  و  بندرعباس، کیش 
نحوی که یک خط ساحلی را طی کند.«

با احیای 50 لنج چوبی؛ خط ساحلی خلیج فارس 
گردشگری می شود
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پیامک شما را دربـاره 
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کارشناس اجتماعی حوزه آب وزارت نیرو:

 برای تشویق جامعه به صرفه جویی
 »سرمایه اجتماعی« نداریم

محمد حب وطن: تعرفه آب با مرز اقتصادی تغییر رفتار فاصله زیادی دارد

وزارت نیرو ممکن است به 
منابع آب آسیب بزند اما آب 

شرب را برای طوالنی مدت 
قطع نمی کند و در نهایت این 
کم آبی به جیره بندی کوتاهی 
در بخش هایی از کشور منجر 

می شود

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

 برای یک خانواده متوسط 
در جامعه اکنون ممکن است 
ماهانه حدود ۳0 هزار تومان 

قبض آب بیاید، دولت اگر این 
هزینه را 2 برابر کند هم منجر 

به تغییر رفتار نمی شود، ۳0 
هزار تومان بیشتر، پول یک 
ساندویچ است، آن خانواده 

مبلغ را می پردازد و مصرف را کم 
نمی کند
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کاهش 40 درصدی 
ورودی سدهای کشور 
نسبت به سال گذشته

بزرگ  سد های  وضعیت  آخرین گزارش    
نشان   ۱400 اردیبهشت   5 تا  کشور 
سال  ابتدای  از  آب  ورودی  می دهد، 
میلیارد   22 با  برابر  تاکنون   99-00 آبی 
نشان  بوده که  میلیون مترمکعب   ۳20 و 
سدهای  ورودی  درصدی   40 کاهش  از 

دارد. گذشته  سال  به  نسبت  کشور 
مجموع  از   ۱۳99-۱400 آبی   سال  در     
50.5 میلیارد مترمکعبی مخازن  ظرفیت 
670 میلیون  29 میلیارد و  سد ها، حدود 
پر  مخازن  درصد   59 معادل  مترمکعب، 

است. شده 
کاهشی  روند  تبع  به  اساس،  این  بر 
ابتدای  از  آب  ورودی  حجم  بارش ها، 
 22 با  برابر  تاکنون   99-00 آبی  سال 
بوده  مترمکعب  میلیون   ۳20 و  میلیارد 
آبی  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
میلیون   ۳50 و  میلیارد   ۳7( آن  از  قبل 
درصدی   40 کاهش  بیانگر  مترمکعب(، 
کشور  سدهای  مخازن  به  آب  ورودی 

ست. ا
آخرین  است،  حاکی  گزارش  این 
وضعیت سدهای کشور نشان می دهد که 
میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 29 
670 میلیون مترمکعب رسیده  میلیارد و 
که در مقایسه با سال آبی 98-99 )۳6 
مترمکعب(  میلیون   8۳0 و  میلیارد 

است. کاهش  درصد   ۱9 دارای 
بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی 
از سدها  به سدهای کشور، خروجی آب 
مدت  این  تا  و  بوده  مواجه  کاهش  با 
مترمکعب  میلیون   820 و  میلیارد   ۱9
صورت  کشور  سدهای  از  آب  خروجی 
با مدت  مقایسه  در  به گونه ای که  گرفته، 
 ۳2 کاهش  از  قبل،  آبی  سال  مشابه 

است. بوده  برخوردار  درصدی 

رئیس کمیسیون آب اتاق ایران 
پیشنهاد داد:

  راه اندازی بورس
 اقلیمی آب 

اظهار  ایران  اتاق  آب  کمیسیون  رئیس 
قیمتی  باید  اقلیمی  بورس  در  داشت: 
زمان کم بارشی  و  شود  تعیین  آب  برای 
آب از کشاورز خریداری شود، کشاورز 50 
صرف  را  مابقی  و  بفروشد  را  آب  درصد 
مصرف  هم  ترتیب  این  به  کند،  کشت 
روزانه شرب و کشاورزی تصحیح می شود 
می شود خریداری  قیمت  روی  آب  هم  و 
رئیس  صادقی،  محمد  ایلنا،  گزارش  به 
با  ایران  بازرگانی  اتاق  آب  کمیسیون 
اقلیمی  بورس  تشکیل  طرح  به  اشاره 
استرالیا  در  کار  این  الگوی  گفت:  آب 
روی  باید  نیز  ما  بوده  موفق  امریکا  و 
در  اکنون  مثال  کنیم.  کار  سبک  این 
صنایع  فعالیت  از  ناشی  آلودگی  اصفهان 
که  بورس  این  راه اندازی  شاهدیم،  را 
استارت آن می تواند از خاورمیانه و ایران 
درآمدزایی  میلیارد  هزار   26 حدود  باشد 
بیش  مثال کارخانه ای که  داشت.  خواهد 
بابت  باید  دارد  آالیندگی  مجاز  حد  از 
آالیندگی بیشتر پول بپردازد و اگر ضعف 
باعث  شود که  تعطیل  باشد  داشته  اجرا 
می شود کارخانجات آالینده روی الگو آب 

کنند. مصرف 
چه  هر  صنعت  اکنون  اینکه  بیان  با  او 
اما  می کند  برداشت  آب  می خواهد 
کشاورز این حق را ندارد، تاکید کرد: اگر 
باشد،  نباید  هم  صنعت  برای  نیست  آب 
آب  برای  قیمتی  باید  اقلیمی  بورس  در 
از  آب  کم بارشی  زمان  و  شود  تعیین 
کشاورز خریداری شود، کشاورز 50 درصد 
صرف کشت  را  مابقی  و  بفروشد  را  آب 
روزانه  مصرف  هم  ترتیب  این  به  کند، 
شرب و کشاورزی تصحیح می شود و هم 

می شود. خریداری  قیمت  روی  آب 
آب  بورس  اگر  داشت:  بیان  صادقی 
بی رویه  برداشت  صنعت  می شد  اجرا 
آب  سهم  اضافه  ساالنه  باید  نداشت، 
این  به  می کرد  خریداری  را  کشاورز 
می کرد،  پیدا  رونق  هم  ترتیب کشاورزی 
ما  بود،  پابرجا  هم  دیگر صنعت  از سوی 
در  صنعت کرده ایم،  قربانی  را  چیز  همه 
امنیت  دنبال  ابتدا  کشورها  که  صورتی 
غذایی هستند. در شرایط کرونا 8 درصد 
حالی  در  شد  وارد  خسارت  به کشاورزی 
درصد   65 گردشگری  و  صنعت  به  که 
دلیل  به  ماجرا  این  و  شد  وارد  خسارت 
است. قضایا  این  دقیق  محاسبات  عدم 
دنیا  در  داشت:  بیان  ادامه  در  صادقی 
استفاده  تجدیدپذیر  آب  از  درصد   40
درصد   ۱20 میزان  این  ایران  در  می شود، 
است که فرونشست زمین و ساختمان ها 

شاهدیم. را 

بیان  با  آزاد کشور  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
آزاد  منطقه  نمی توان  ناپایدار  منابع  با  اینکه 
داشت، گفت: اینکه برای تامین منابع زمین 
بفروشیم تا مناطق آزاد را اداره کنیم، غلط ترین 
سیاست ممکن است که در حال اتفاق افتادن 

است.
حمیدرضا مومنی اظهار کرد: مناطق آزاد امروز 
سازمان  بلکه  نیستند  آزاد  منطقه  کشور  در 
عمرانی هستند. منطقه آزاد، مولفه های خود را 
دارد و اگر انتظار داریم یک منطقه آزاد داشته 
باشیم باید سازو کار منطقه آزاد در آن بخش 

ایجاد شود و سپس توقع داشته باشیم.
مومنی با بیان اینکه با منابع ناپایدار نمی توان 
منطقه آزاد داشت، عنوان کرد: یکی از منابع 
مناطق آزاد، فروش زمین است که ما مخالف 
کار  نمی توان  ناپایدار  منابع  با  هستیم.  آن 
توسعه ای انجام داد و با ورود کاالی تجاری 

ایجاد کرد. آزاد  نمی توان منطقه 
هیچ  نمی تواند  تنهایی  به  دولت  افزود:  او 
دهد. مجلس  انجام  آزاد  مناطق  برای  کاری 
باید قوانین را وضع کند و قوه قضائیه و سایر 
دستگاه ها باید کمک کنند تا یک منطقه آزاد 

بتواند به عنوان منطقه آزاد فعالیت کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: آب 
یکی از مسائلی است که تقریبا بخش اعظمی 

از مناطق آزاد در جنوب کشور از جمله مناطق 
آزاد قشم، کیش، چابهار و اروند با آن درگیر 
هستند. برای حل این مشکالت زیرساختی 
باید منابع آن فراهم شود. اینکه برای تامین 
منابع، زمین بفروشیم تا مناطق آزاد را اداره 
کنیم، غلط ترین سیاست ممکن است که در 

حال اتفاق افتادن است.
آزاد  منطقه  خرمشهر  و  آبادان  در  افزود:  او 
جدی  مطالبات  نتوانسته  اما  شده  ایجاد 
مردم را پاسخ دهد و انتظارات جدیدی تحت 
آمده  وجود  به  نیز  اروند  آزاد  منطقه  عنوان 
که چرا کارکرد این منطقه ضعیف است. اگر 

بخواهیم نگاه نسبی داشته باشیم باید گفت 
آورده ایم. دست  به  خوبی  توفیقات  که 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: دو 
سال است که تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه 
کشور مثبت است و مناطق آزاد دیگر صرفا وارد 
کننده نیستند و تولید و صادرات نیز داشته ایم.
او با اشاره به تفاهم نامه ایران و چین افزود: 
در خصوص این تفاهم نامه درخواست داریم 
دیده شود.  آزاد کشور جدی  مناطق  تا سهم 
تاکنون اقدامات خوبی انجام شده و در این 
زمینه در تالش هستیم تا سهم مناطق آزاد را 

دهیم. افزایش 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:

مناطق آزاد به سازمان عمرانی تبدیل شده اند

مناطق آزاد

ستاد ملی مقابله با کرونا 
مصوبه ای در خصوص توقف 

کامل و فوری هرگونه نقل 
و انتقال مسافر به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم 
از کشور هندوستان ابالغ 

کرده است و در این صورت 
هیچ یک از مسافرانی که 
در هندوستان بودند یا به 

آنجا سفر کرده اند نمی توانند 
از مرزهای شرقی کشور به 

ایران وارد شوند

مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری خبر داد
جزئیات ممنوعیت تردد مسافران هندی در مرزهای شرقی

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  ابالغ 
تردد  ممنوعیت  فوری  اعمال  درباره 
در  نظارت ها  تشدید  و  هندی  مسافران 

داد. خبر  شرقی کشور  مرزهای 
مقابله  ملی  ستاد  ایسنا،  گزارش  به 
و  هند  کشورهای  شنبه  روز  کرونا  با 
با  کشورهای  فهرست  در  را  پاکستان 
تردد  گونه  هر  و  داد  قرار  ویژه  شرایط 
اعالم  ممنوع  این کشورها  از  را  مسافر 

کرد.
و  ترانزیت  مدیرکل  هدایتی  جواد 
راهداری  بین المللی سازمان  حمل و نقل 
و حمل و نقل جاده ای در این باره اظهار 
مرز  هندوستان  کشور  با  گرچه  کرد: 
ملی  ستاد  اما  نداریم  مشترک  زمینی 
خصوص  در  مصوبه ای  با کرونا  مقابله 
و  نقل  هرگونه  فوری  و  کامل  توقف 
و  مستقیم  صورت  به  مسافر  انتقال 
ابالغ  هندوستان  کشور  از  غیر مستقیم 
این صورت هیچ یک  کرده است و در 
بودند  هندوستان  در  که  مسافرانی  از 
از  نمی توانند  کرده اند  سفر  آنجا  به  یا 
وارد  ایران  به  کشور  شرقی  مرزهای 

ند. شو
او افزود: بخش دیگر این مصوبه درباره 

تشدید کنترل های بهداشتی در مرزهای 
آن  متولیان  به  کمک  و  کشور  شرقی 
است که سازمان راهداری و حمل ونقل 
نمایندگان  به  زمینه  این  در  جاده ای 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مستقر 
آموزش پزشکی مستقر در مرزها کمک 
راستای  در  مورد نیاز  امکانات  و  می کند 
در  مقدورات  حد  در  را  ابالغیه ها  اعمال 

گذاشت. خواهد  اختیارشان 
پروتکل،  هر  اینکه  بیان  با  هدایتی 
مرزهای  برای  ممنوعیتی  یا  محدودیت 
کشور و تردد مسافر و کاال اعالم شود به 
سرعت آن را اجرا می کنیم، گفت: درباره 
در  همواره  نیز  تجاری  کاالهای  تردد 
پروتکل های  ویروس کرونا  طول شیوع 
خاصی در این زمینه وجود داشته است 
در  بارگیری  و  تخلیه  اساس  این  بر  و 
بدین  می شود  اعمال  مرزی  محدوده 
عمق  در  کشور  دو  رانندگان  که  صورت 
قلمرو کشور مقابل تردد نخواهند داشت.
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری  سازمان 
زمینه  در  راهداری  سازمان  داد:  ادامه 
ممنوعیت های  و  محدودیت  اعمال 
ملی  ستاد  تصمیمات  تابع  کرونایی 
ابالغی  مصوبات  و  کروناست  با  مقابله 

می کنیم. اجرا  را  شود 

در  است،  درآمده  صدا  به  هشدار  زنگ 
با  سال گذشته  به  نسبت  جاری  آبی  سال 
روبه رو  بارش  کاهش  درصد   50 از  بیش 
هستیم و ورودی سدها هم نسبت به سال 
گذشته 40 درصد کاهش داشته اند.  بنفشه 
و  مصرف  مدیریت  دفتر  زهرایی،مدیر کل 
ارتقای بهره وری آب و آبفا پیش از این  در 
شدید  خشکسالی  از  »پیام ما«  با  گفت وگو 
با  که  کرد  اعالم  و  بود  خبرداده  کشور  در 
روبه رو  آبی  تنش  درگیر  شهرهای  افزایش 
می شویم. حاال کم کم اثرات این خشکسالی 
است،  آشکار شدن  در حال  بارش  و کمبود 
روز گذشته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
در  آب شرب  به کمبود  نسبت  ایالم  استان 
این استان هشدار داد.با گرمتر شدن دمای 
هوا، میزان مصرف آب در شهرهای مختلف 
رو به افزایش است و این در حالی است که 
همه می دانیم در یکی دو ماه آینده با بحران 
بود.  خواهیم  روبه رو  شرب  برای  حتی  آب 
حاال در این یکی دو ماه چگونه می توان با 

مقابله کرد؟ بحران  این 

 نهادهای دولتی صرفه جویی 
را شروع کنند

اجتماعی حوزه  محمد حب وطن، کارشناس 
به   مساله  این  مورد  در  نیرو  وزارت  آب 
»پیام ما« گفت:»متاسفانه سرمایه اجتماعی 

و اعتماد از بین رفته است به همین خاطر 
مصرف  کاهش  برای  مردم  از  درخواست 
که  چرا  است  دشوار  بسیار  صرفه جویی  و 
مردم خواهند گفت اگر با کمبود آب روبه رو 
رفتارهای  نهادها  یا  ارگان ها  چرا  هستیم 
تا 2  اینکه  بیان  با  دارند؟«او  مصرف گرایانه 
یا ۳ ماه آینده که با اوج مشکل کمبود آب 
روبه رو می شویم زمانی برای انجام اقدامات 
یا  مدت  میان  برنامه ریزی های  یا  گسترده 
بلند مدت نیست، ادامه داد: »در این زمان 
می توان جریان سازی های اجتماعی، کمپین 
دلیل  به  اما  کرد  برپا  را  چالش هایی  یا 
این  است  بهتر  اجتماعی  سرمایه  کاهش 
نهادهای  از دستگاه های دولتی و  چالش ها 
بگوید  شهرداری  مثال  شود،  شروع  عمومی 
اقدامی  آب چه  برای کمبود  این شرایط  در 
کرده، مثال از آبیاری چمن ها خودداری کرده 
را منتشر کند.«  آن  فیلم های  و  اطالعات  و 
حب وطن در پاسخ به اینکه چگونه می توان 
آگاهی رسانی در جامعه را در مورد کمبود آب 
همیشه  داد، گفت:»آگاهی رسانی  گسترش 
تنها  شاید  نمی شود  رفتار  تغییر  به  منجر 
20 درصد موثر باشد. ممکن است بتوان از 
متاسفانه  اما  استفاده کرد  مرجع  گروه های 
سبب  هم  مرجع  گروه های  اغلب  رفتار 
اما برخی گروه های  بی اعتمادی شده است 
اعتبار  از  همچنان  معلمان  مانند  مرجع 

آنها کمک گرفت.« از  برخوردارند و می توان 
نقش  می تواند  »صدا و سیما  داد:  ادامه  او 
اما  باشد  داشته  زمینه  این  در  پررنگی 
می کند،  برخورد  تجاری  بیشتر  نهاد  این 
تبلیغ  صرف  تلویزیون  در  خوب  زمان های 
اما  می شود  مصرف گرایانه  رفتارهای 
برنامه های حوزه آب در زمان هایی که بیننده 

می شود.« پخش  دارد  کمی 

 ضربه سواستفاده های سیاسی 
بر اصالح الگوی مصرف

و  اجتماعی  شبکه های  گسترش  با 
کشور،  از  خارج  زبان  فارسی  رسانه های 
شدت  آمده  وجود  به  مشکالت  از  یکی 
مسائل  با  پوپولیستی  رفتارهای  گرفتن 
برخی  است.  آب  حوزه  همانند  تخصصی 
به  مساله  هر  کردن  تبدیل  با  گروه ها 
مساله ای سیاسی روند اطالع رسانی صحیح 
و  می کنند  خارج  کارشناسی  مسیر  از  را 
دولتی  مسئوالن  دادن  جلوه  ناکارآمد  برای 
واقعیت های علمی و نقش مردم در برخی 
که  می دهند  نشان  کمرنگ  را  بحران ها 
از  را  مردم  از   برخی  می تواند  مساله  این 
حوزه  در  می توانند  که  موثری  اقدامات 
مقابله با کمبود آب انجام دهند، دور کنند. 
حب وطن در این باره گفت:» وقتی دست ما 
از اطالعات خالی باشد مردم از جای دیگر 

این  از  جلوگیری  برای  می گیرند  اطالعات 
دولت  شفاف  اطالع رسانی  به  نیاز  مساله 
دیگر  از طرف  اعتمادسازی شود.  تا  داریم 
با هر رفتار همراه با ریاکاری و بی صداقتی 
سرمایه  کل  مسئوالن،  و  دولت  طرف  از 

می برد.« بین  از  را  اجتماعی 

  نمی توانیم به مرز اقتصادی تغییر 

رفتار برسیم
بردن  باال  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  حب وطن 
تعرفه آب می تواند به باال رفتن صرفه جویی 

حال  در  شود گفت:»  منجر  مردم  میان  در 
اقتصاد  در  ما  نمی افتد.  اتفاق  این  حاضر 
رفتار  تغییر  به  منجر  که  داریم  مرزی 
رفتار  تغییر  قیمتی  افزایش  هر  می شود، 
نیرو  وزارت  نمی کند.«این کارشناس  ایجاد 
توضیح داد: مثال برای یک خانواده متوسط 
در جامعه اکنون ممکن است ماهانه حدود 
اگر  بیاید، دولت  ۳0 هزار تومان قبض آب 
این هزینه را 2 برابر کند هم منجر به تغییر 
رفتار نمی شود، ۳0 هزار تومان بیشتر، پول 
را  مبلغ  خانواده  آن  است،  ساندویچ  یک 
بنابراین  را کم نمی کند  می پردازد و مصرف 
رفتار  تغییر  اقتصادی  مرز  تواند  نمی  این 
تومان  هزار   200 قبض   این  اگر  اما  باشد. 
این  آیا  اما  تاثیرگذار است،  شود، آن وقت 
امکان پذیر  دولت  برای  قیمت  افزایش 
تعرفه گذاری  نظام  »در  افزود:  است؟!«او 
ایجاد شود و  باید جراحی های عمیقی  آب 
۱ یا 2 ماه انجام  این چیزی نیست که در 

برسد.« ثمر  به  و  شود 

 نگرانی برای تنش های اجتماعی
مساله آب، مساله ای است که در سال های 
و  اجتماعی  تنش های  به  منجر  گذشته 
مختلف  گروه های  میان  درگیری  حتی 
این  بارزترین  از  یکی  است،  شده  جامعه 
تنش ها اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان 
مشکل  و  آب  بحران کمبود  با  اکنون  بود. 
می آید  پیش  سوال  این  شرب  آب  تامین 
که آیا این تنش ها گسترش پیدا می کند؟ 
میان کشاورزان  در  جز  به  پس  این  از  آیا 
در گروه های دیگر هم تنش های اجتماعی 

می شود؟ دیده  آب  بحران  از  ناشی 

»آب  کرد:  اظهار  این باره  در  حب وطن 
بستن  و  است  زیادی  حجم  کشاورزی 
آب کشاورزی در طوالنی مدت بر معیشت 
خاطر  همین  به  است  تاثیرگذار  کشاورزان 
می کنند  مقاومت  زمینه  این  در  بسیار  آنها 
چرا که مساله حق آبه آنهاست. اما در مورد 
ندارد.  وجود  نگرانی  این  شرب  آب  کمبود 
وزارت نیرو هرگز آب شرب را بر روی مردم 
بحران  در  اینکه  یادآوری  با  نمی بندد.«او 
دولت   80 و   79 سال های  خشکسالی 
مشکل  تهران  در  چاه  حلقه   ۱00 ایجاد  با 
وزارت   « گفت:  کرد،  حل  را  شرب  آب 
آسیب  آب  منابع  به  است  ممکن  نیرو 
مدت  طوالنی  برای  را  شرب  آب  اما  بزند 
به  کم آبی  این  نهایت  در  و  نمی کند  قطع 
جیره بندی کوتاهی در بخش هایی از کشور 
منجر می شود. در جایی که شاهد تنش به 
مناطقی  مساله  هستیم،  شرب  آب  دلیل 
مشکل  با  مدت  طوالنی  در  که  است 
با  مساله  این  و  هستند  روبه رو  آبرسانی 
است.« متفاوت  داریم  پیش رو  در  آنچه 

ما ه های آینده، ماه های دشواری از نظر کمبود آب خواهند بود. خشکسالی شدید سبب می شود که در این مدت حتی برای تامین آب 
شرب مشکالتی به وجود بیاید، آیا در این مدت اندک می توان کاری برای این بحران کرد؟ کارشناسان معتقدند سرمایه اجتماعی الزم 
برای درخواست از مردم برای صرفه جویی وجود ندارد و از طرف دیگر تعرفه آب به اندازه ای کم است که حتی دوبرابر کردن آن هم موجب 

تغییر رفتار و افزایش صرفه جویی نمی شود.
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ِدرِ نیروگاه رامین اهواز 
به روی حوادث بسته است

سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیروگاه رامین 
اهواز گفت: با انجام تعمیرات دوره ای و رصد بخش های 
نیروگاه شاهد کاهش حوادث طی سال 99  مختلف 
بودیم.  ویدا صادقی دهکردی سرپرست اداره HSE این 
نیروگاه  ، با اشاره به کاهش حوادث سال 99 در مقایسه 
با سال 98 گفت: پارسال عالوه بر فعالیت های معمول 
تعمیراتی و بهره برداری، شاهد افزایش تعمیرات از جمله؛ 
تعمیرات اساسی در واحد شماره 6، تعمیرات برنامه ریزی 
شده در سایر واحد ها، تعمیر برج های خنک کن و دیگر 
در سال 98  اینکه  بیان  با  او  بخش ها صورت گرفت. 
تعمیرات اساسی در نیروگاه رامین انجام نشد، افزود: 
ولی در سال 99 شاهد جذب ۱20 نفر نیروی پروژه ای 
همزمانی 2  علی رغم  و  بودیم  تعمیرات  انجام  جهت 
عامل افزایش تعداد نفرات و افزایش انجام تعمیرات در 
واحد های تولید برق که احتمال بروز حوادث ناشی از کار 
را افزایش می دهد، شاهد کاهش تعداد حوادث نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل بودیم. صادقی دهکردی با 
اشاره به اینکه در بررسی مقایسه ای عملکرد ایمنی نیروگاه 
رامین در سال 99 و 98 از شاخص شدت تکرار حادثه 
)FSI( استفاده شد که از 8/0 در سال 98 به 7/0 در 
سال 99 کاهش یافته است، اظهار داشت: مهم ترین علل 
کاهش حوادث طی پارسال برگزاری کمیته حفاظت فنی 
و تجزیه و تحلیل حوادث به صورت پیوسته، شناسایی 
کانون های حساس و پر خطر در نیروگاه و پیگیری جهت 
ایمنی،  بود. سرپرست  برطرف کردن عوامل خطر ساز، 
بهداشت و محیط زیست نیروگاه رامین اهواز شناسایی 
منطبق  نیروگاه  و خطر های  ارزیابی همه ریسک ها  و 
و  بازرسی ها  تعداد  افزایش   ،ISO 4500۱ استاندارد بر 
گشت زنی ها و حضور مستمر کارشناسان ایمنی و آتش 
تجهیزات  دیفکت های  رفع  نیروگاه،  در سطح  نشانان 
ناوگان  آمادگی  افزایش  و  ایمنی و آتش نشانی  اداره 
آتش نشانی، برگزاری کالس های آموزشی ویژه پرسنل 
پروژه ای و فرهنگ سازی از طریق نصب بنر های هشدار 
دهنده و انواع تابلو ها در سطح نیروگاه را از دیگر عوامل 

موثر در کاهش حوادث برشمرد.

قزوین  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: با اختصاص اعتبار مورد نیاز و تسریع در 
ساخت بدنه سد باالخانلو در بوئین زهرا، آبگیری 
طرح های  اولویت  در  جاری  سال  در  سد  این 
گزارش  به  دارد.  قرار  شرکت  این  عمرانی 
پیشرفت  روند  خصوص  در  ملکی  یدهللا  برنا؛ 
اظهارداشت:  باالخانلو  سد  اجرایی  عملیات 
برمی گردد   80 دهه  به  باالخانلو  سد  مطالعات 
تامین آب شرب  مبنای  بر  اخیر  که در سالیان 
گرفت  قرار  بازنگری  مورد  روستا   ۳0 و  شهر   5
این  احداث  اجرایی،  ردیف  دریافت  از  بعد  و 
آغاز شد  رودخانه حاجی عرب رود  روی  بر  سد 
65 درصد پیشرفت فیزیکی  از  تاکنون بیش  و 
پیگیری  های  با  افزود: خوشبختانه  ملکی  دارد. 
طرح های  لیست  در  پروژه  این  شده  انجام 
گرفت  قرار   ۱400 سال  در  دولت  افتتاح  قابل 
مورد نیاز  مالی  منابع  شد  مقرر  منظور  بدین  و 

در دولت  آبگیری  و  این سد  آماده شدن  برای 
شود. تزریق  پروژه  به  تدریج  به  امید  و  تدبیر 
ماه های  در  شده  انجام  پیگیری  با  افزود:  او 
برای  تومان  میلیارد   70 گذشته  سال  پایانی 
در حال حاضر  یافت که  اختصاص  تکمیل سد 
حال  در  سرعت  با  سد  بدنه  ساخت  عملیات 
این  تامین  با  اظهارداشت:  ملکی  اجراست. 
سد  هیدرومکانیکال  و  دقیق  ابزارهای  اعتبار 
عملیات ساخت سد شتاب گرفته  و  تهیه شده 
امسال  می کنیم  تالش  و  دارد  خوبی  روند  و 
آبگیری سد هم انجام شود. مدیرعامل شرکت 
مهم  اهداف  به  اشاره  با  قزوین  منطقه ای  آب 
بوئین زهرا  شهرستان  در  باالخانلو  سد  احداث 
آب  رینگ  تکمیل  منظور  به  سد  این  گفت: 
بهره برداری  با  و  استان ساخته می شود   شرب 
)منطقه  استان  جنوب  شرب  آب  آن،  از 
مناطق  سایر  و  شود  می  تأمین  بوئین زهرا( 

استان نیز از طریق پروژه خط انتقال آب شرب 
استان  روستاهای  و  شهرها  به  طالقان  سد  از 

می شوند. مشروب 
ملکی یادآورشد: سد باالخانلو بر روی رودخانه 
 ۱7.۳ حدود  سالیانه  آورد  با  عرب رود  حاجی 
ضمن  و  می شود  احداث  مترمکعب  میلیون 
سد  احداث  اصلی  هدف  شرب که  آب  تامین 
اراضی  از  4200 هکتار  آبیاری  بهبود  برای  است 
استفاده  مورد  نیز  کشاورزی  موجود  تلفیقی 

گرفت. خواهد  قرار 
خاکی  نوع  از  باالخانلو  مخزنی  سد  گفت:  او 
بستر  از  سد  ارتفاع  که  است  رسی  هسته  با 
تاج سد هم یک هزار  تراز  و  68 متر  رودخانه 

است. متر   6۳6 و 
قزوین  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
این سد در ۳5 کیلومتری جنوب  تصریح کرد: 
متری   200 در  بوئین زهرا  شهرستان  غربی 

می  احداث  باالخانلو  روستای  دست  پایین 
شود و حجم عملیات خاکریزی آن دو میلیون 
و  خاکبرداری  حجم   و  متر مکعب  هزار   5 و 
سنگ ریزی آن ۳۳2 هزار مترمکعب پیش بینی 

می شود.
سد  مخزن  مفید  حجم  همچنین  گفت:  او 
مترمکعب،  هزار   400 و  میلیون   ۳2 باالخانلو 
میلیون   ۱5 مخزن  تنظیمی  کلی  حجم 

میلیون   9 آن  ساخت  با  که  است  مترمکعب 
 700 و  میلیون  یک  شرب،  آب  نیاز  مترمکعب 
هزار متر مکعب نیاز کشاورزی و چهار میلیون و 
700 هزار مترمکعب نیاز زیست محیطی و تغذیه 

می شود. تامین  منطقه  مصنوعی 
در  باالخانلو  سد  خانه  تصفیه  احداث  محل 
روستای رستم آباد و مخزن پنج هزار مترمکعبی 

است. شده  پیش بینی  رودک  روستای  در 

در  شرب  آب  به کمبود  نسبت  ایالم  استان  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
داد. هشدار  روستایی  و  شهری  مشترکان  مصرف  افزایش  درپی  استان 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، "نورهللا تیموری" با بیان این 
مطلب اظهار کرد: در پی افزایش دما و احتمال ادامه گرمایش هوا و به تبع آن 
باال رفتن مصرف آب در شهرها و روستاهای استان، ضرورت مدیریت مصرف 

آب توسط شهروندان و مشترکان بیش از پیش احساس می شود.
تیموری افزود: شرکت آب و فاضالب استان ایالم با هدف تامین آب شرب سالم 
و پایدار تمام توان عملیاتی خود را بکار گرفته است تا امر مهم رعایت بهداشت 
فردی و اجتماعی در جهت مقابله با بیماری کرونا و ادامه جریان آب شرب 
دچار مشکل و اخالل نشود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم استمرار این 
روند را نیازمند همکاری تک تک هم استانی ها در مصرف صحیح و اصولی آب 
دانست و یادآور شد: در صورت عدم توجه به اصل تاثیرگذار مدیریت مصرف، 
با  تالش های شبانه روزی سقایان بی اثر خواهد ماند و قطعا مصرف کنندگان 

قطع آب و یا حداقل کاهش فشار آب مواجه می شوند.
او با بیان اینکه سال های سال است که کم آبی جزو چالش های اصلی کشور و 
استان است، ابراز داشت: در حالی که بیشتر مردم از وضعیت نامناسب منابع 

آبی استان آگاه هستند، اما استان بد مصرفی در حوزه آب هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین :

ساخت بدنه سد باالخانلو در بوئین زهرا سرعت می گیرد

رئیس منابع طبیعی آستانه اشرفیه، از رفع تصرف از 400 مترمربع از زمین های 
منابع طبیعی در روستای صفرابسته کیاشهر خبر داد و گفت: ارزش زمین 240 

میلیون تومان است.
و  داد  خبر  ملی  اراضی  تصرف  رفع  از  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مهرداد کهنسال 
اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
آستانه اشرفیه 400 مترمربع از زمین های منابع طبیعی را در روستای صفرابسته 

کیاشهر از یک متصرف پس گرفتند.
او با بیان اینکه کارشناسان ارزش زمین رفع تصرف شده را 240 میلیون تومان 
و قصد  نهال کاری کرده  زمین مذکور  در قطعه  برآورد کردند، گفت: متصرف 
یگان  ماموران  به موقع  اقدام  کند که  با سیم خاردار محصور  را  زمین  داشت 

حفاظت مانع این کار شد.
کشف  از  همچنین  آستانه اشرفیه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس   
چوب های جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: ماموران 
بود،  را که غیر مجاز قطع شده و برش خورده  یگان حفاظت ۱2 اصله صنوبر 
در بازرسی از یک سواری پیکان در روستای پرکاپشت کیاشهر آستانه اشرفیه 

کشف و ضبط کردند.

شهر  20/6۳ کیلوولت  پست  20 کیلوولت  فیدر  سه  توسعه  اجرایی  عملیات 
صنعتی رشت به منظور برقرسانی پایدار و مطمئن شهرک صنعتی رشت آغاز 

شد
محمد افتخاری، مجری طرح پست های معاونت طرح وتوسعه شرکت سهامی 
برق منطقه ای گیالن با اعالم این مطلب گفت: عملیات اجرایی توسعه سه فیدر 

20 کیلوولت پست 20/6۳ کیلوولت شهر صنعتی رشت آغاز شد.
افتخاری در خصوص هدف از اجرای این پروژه گفت: این پروژه شامل خدمات 
و  بوده  راه اندازی  و  و تست  تجهیزات، عملیات ساختمانی  تامین  مهندسی، 
برق رسانی  منظور  به  و  صنعتی  واحد های  بار  نیاز  شدن  برآورده  راستای  در 
پایدار و مطمئن شهرک صنعتی رشت در حال انجام بوده که در سال ۱400 به 

می رسد. بهره برداری 
او افزود: این پروژه  در محل پست 20/6۳ کیلوولت رشت واقع در شهر صنعتی 
رشت و با سرمایه گذاری بالغ بر 20 میلیارد ریال و از طریق منابع داخلی شرکت 

برق منطقه ای گیالن به سرانجام می رسد.

هشدار کمبود آب شرب در استان ایالم رئیس منابع طبیعی آستانه اشرفیه :
رفع تصرف 400 مترمربعی در کیاشهر

مجری طرح پست های شرکت برق منطقه ای گیالن:
توسعه برق رسانی پایدار 

به شهر صنعتی رشت آغاز شد

| ایالم | | گیالن | | گیالن |

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

حسن علی اکبری- مسئول دفترفنی ومهندسی

ت اول
نوب

اجرای فونداسیون و اسکلت سالن  نظر دارد مناقصه عمومی   اداره کل ورزش وجوانان در 
ورزشی کاراته کرمان   به شماره  210   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ   1400/02/08  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  07:30 روز چهار شنبه  تاریخ 1400/02/08  الی 

ساعت 14:00   پنج شنبه  تاریخ   1400/02/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00  روز   یک شنبه  تاریخ 1400/02/19

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00  روز  دو شنبه تاریخ   1400/02/20
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

م الف 5058 روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي تجدید 
مناقصه عمومي

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 1119 مورخ 
اول  فاز  بهسازی  به   نسبت   ، شهر  اسالمي  محترم  شوراي   1399/12/27
رفوژمیانی بلوار طالقانی حد فاصل میدان شهید حاج قاسم سلیمانی تا تقاطع 
خیابان 17 شهریور  از طريق  برگزاري مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه 
شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، 
دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت  اسناد و اطالع از شرايط شركت در تجدید 
مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان 
خيابان تختي يا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود 
را تا پايان وقت اداري  روز پنج شنبه  مورخ 1400/02/16به دبيرخانه شهرداري 

مركزي تسليم  نمایند.

 تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش 
واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان 
،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ 1400/02/16 ، 

تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  1400/02/18 می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . مدت اعتبار پیشنهادات 
2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن 

های تماس 5- 034-34258701
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي تجدید 
مناقصه عمومي

اساس مصوبه شماره 1135  بر  نظر دارد  شهرداري رفسنجان در 
مورخ 1399/12/28 شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به  تامین 
نیروی انسانی جهت امور اداری و خدمات عمومی  از طريق  برگزاري 
مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت و 
دارای شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد 
جهت دريافت  اسناد و اطالع از شرايط شركت در تجدید مناقصه به دفتر 
امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان 
تختي يا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا 
پايان وقت اداري  روز پنج شنبه  مورخ 1400/02/16به دبيرخانه شهرداري 

مركزي تسليم  نمایند.

 تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش 
واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان 
،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ 1400/02/16 ، 

تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  1400/02/18 می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . مدت اعتبار پیشنهادات 
2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن 

های تماس 5- 034-34258701

آگهی مفقودی
پژو  ماشین  خودرو  ایران  سند  سبز،  برگ 
ای  نقره  رنگ  به  405GLX-xu7 مدل 97 
NAAM01CEX- به شماره شاسی  متالیک 
انتظامی  شماره  به  و   JK396595
خانم  به   متعلق   45 ایران  22س632 
نامه  بیمه  و  فیوج  زاده  شاکرم  معصومه 
ماشین به نام عزیز اله عظیمی مفقود شده و 

است ساقط  اعتبار  درجه  از 

آگهي تحديد حدود اختصاصی 
 چون ششدانگ هر یک از مازاد خانه و اتاق خرابه وقفی پالکهای 
متصل بهم ۱2۱4 و ۱2۱5. اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 
- مترمربع به ادرس کرمان خیابان امام خمینی )ره( کوچه ۱5 - 
انتهای کوچه سر نبش سمت راست پالک ۳5 مورد تقاضاي اداره اوقاف و امور 
خيريه کرمان می باشد تاکنون تحديد حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و 
اعمال تبصره ذیل ماده ۱5 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست 
اختصاصی  آگهي تحديد حدود  بدينوسيله   ۱400/02/0۱ به شماره 200۱ –  مالك 
منتشر و عمليات تحديدي از ساعت 8 صبح روز 28 / 02 / ۱400 در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به مالك يا مالكين امالك مجاور رقبه مزبور اخطار می 
گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملك حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورين عمليات تحديدي با معرفي مالك انجام و چنانچه كسي نسبت 
به حدود و حقوق ارتقاقي آن اعتراضي داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت 
حداکثر ظرف مدت ۳0 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحديدي اعتراض خود را 
کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت 
دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقديم دادخواست نموده و رسيد 
تقديم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. بدیهی است پس 
از مضي مهلت ياد شده و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست توسط متقاضي 
مسموع  ادعايي  هیچگونه  و  یافت  خواهد  ادامه  وي  بنام  ثبتي  عمليات  ثبت 

نخواهد بود. م الف ۱۱8
 تاريخ انتشار ۱400/02/06

محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان – از 
طرف امید صاعد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول 

خانه  شماره 5۳58مورخ ۱۳9۳/09/25دفتر  رهنی  سند  بموجب   
اجرائی  پرونده  موضوع  شهرعنبراباد   2۱4 شماره  رسمی  اسناد 
کالسه 9900۱0۳له :بانک سپه شعبه مرکزی عنبراباد علیه:شرکت تعاونی تولید 
وام  ۱400۳۱6560۱بعنوان  ملی  شناسه  به  49عنبراباد  مهر  محصوالت کشاورزی 
ملی  به شماره  فرج هللا  فرزند  یوسفی سرحدی  احمد  واقای شجاعت  گیرنده 
606969۳۱8۳بعنووان راهن واقایان ۱- محمد خدادادی فرزندامید علی به شماره 
به شماره  ملی 60696۱2884-2،محمد احمد یوسفی سرحدی فرزند فرج هللا 
ملی ۳0۳08۳4646- ۳،مهدی علی توکلی کهنوج فرزند دادعباس به شماره ملی 
پرداخت  به  نسبت  مدیونین  اینکه  به  نظر  تشکیل  60698۳5۱۱5بعنوان ضامن 
بدهی خود اقدام ننموده اند،در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده ۳4اصالحی 
قانون ثبت مصوب ۱۳86ومقررات ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
قانون ثبت اسناد وامالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی 
الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکار 
تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل برساختمان پالک ثبتی 24۱5فرعی از 706اصلی واقع در شهر جیرفت 
قطعه 2بخش 45کرمان به مساحت ششدانگ 26۳متر مربع به ادرس :جیرفت 
بلوار بهشتی کوچه 27را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره ۱6668صفحه 
55۳دفتر 99محلی بنام شجاعت احمد یوسفی سرحدی ثبت وسند مالکیت ان 
نیز صادر وتسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود ارابعه به شرح 
ذیل میباشد : شماالبطول ۱2 متر به پالک 24۱0فرعی از 706اصلی واقع در بخش 
45کرمان شرقا بطول 22متر به پالک 24۱6فرعی از 706اصلی واقع در بخش 
45کرمان جنوبا بطول ۱2 متر به کوچه غربا بطول 22متر به پالک 24۱4فرعی 
از 706اصلی واقع در بخش 45کرمان که برابر نظریه شماره 99/۱44/ب مورخ 
99/7/۱6کارشناس رسمی دادگستری :الف –عرصه 264متر مربع از قرار هر متر 
مربع  ۱02متر  اعیان  ب-  7/۳92/000/000ریال  ارزش  به  28/000/000ریال  مربع 
ساختمان بنایی مسلح شناژی ونماای سفال از قرار هر متر مربع ۱5/000/000ریال 
به ارزش ۱/5۳0/000/000ریال ج –امتیاز اب وبرق وحصار کشی ومحوطه سازی 
به ارزش 400/000/000ریال لذا ملک موصوف با کلیه امتیازات واشتراکات وامکان 
فروش  جمعا )9/۳22/000/000(ریال میباشد . که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین 
میگردد ،جلسه مزایده از ساعت 9الی ۱2صبح روز یک شنبه مورخه ۱400/02/۱9در 
محل شعبه اجراء اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت برگزار مزایده از مبلغ مذکور 
شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت 5روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید ودر 
صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد ومزایده ابطال 
وتجدید میگردد ضمنا فروش نقدی بوده وپرداخت کلیه قبوض آب وبرق وتلفن 
وغیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به 

عهده برنده مزایده می باشد .
جواد فاریابی .رئیس ثبت اسناد جیرفت 



پیامک شما را دربـاره 
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بیان  با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اینکه شورای پنجم در بعد نظارتی و تقنینی 
عملکرد موفقی داشته، در خصوص لغو طرح 
لغو طرح  تجربه  پایتخت گفت:  در  ترافیک 
ببینیم  باید  و  نبوده  تجربه موفقی  ترافیک، 
بهتری  نتیجه  ترافیک  طرح  لغو  بار  این 

. نه  یا  می دهد 
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در حاشیه 
شهر  شورای  جلسه  دویست و هشتاد و نهمین 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: فصل هفتم 
قانون اساسی در 7 اصل به بیان اهمیت و 
ضرورت شوراها پرداخته و نکته اساسی در 
صنفی  مسائل  است که  این  فصل   7 این 
از  صورتی  به  روستاها  و  شهرها  جاری  و 
مردم  و  شده   جدا  دولتی  فعالیت های 
می توانند از شوراها احقاق حق کنند تا دولت 
مصون بماند از خیلی فعالیت های صنفی که 

باشد. آنها  پاسخگوی  باید 
عهده  به  را  وظیفه   2۳ تاکید کرد:  هاشمی 
شوراها گذاشتند ولی تاکنون بخش کمی از 
این وظایف تفویض شده و علتش این است 
که قانون هنوز وزارتخانه ها  و دولت را مسئول 
می داند و از سوی این نهادها نیز فرض بر این 
است که اگر این وظایف را تفویض کنند هم 
نخواهند  اختیاری  و هم  باشند  باید جوابگو 
ضد و نقیضی  وضعیت  اینجا  در  لذا  داشت؛ 

وجود دارد که امیدواریم در بازنگری قوانین 
به  تا شوراها  این موضوع حل شود  شوراها 

برسند. حقشان 
نباید  شورا  وظایف  می دانید  البته  افزود:  او 
با شهرداری مخلوط شود چرا که اصوال تبلور 
فعالیت شورا را در شهرداری می بینند و وقتی 
نبوده،  موفق  زمینه ها  برخی  در  شهرداری 
فکر می کنند شورا موفق نبوده در صورتی که 
شورا وظایف اش نظارتی و تقنینی است که 
سعی کردیم در این زمینه شفاف و به موقع 
عمل کنیم. محسن هاشمی در خصوص لغو 
طرح ترافیک گفت: لغو طرح ترافیک یکبار 
سابقه داشت که در آن روزها احساس شد 

ترافیک در شهر خیلی زیاد شده و شلوغی 
امکان  پیدا کرده چرا که مردم  افزایش  هم 
حضورشان با خودرو را پیدا می کنند. بخش 
حمل و نقل  از  نمی خواهند  مردم  از  عمده ای 
خانه هایشان  از  لذا  کنند  استفاده  عمومی 
بیرون نمی آیند اما وقتی اجازه داده می شود 
سرنشین  تک  صورت  به  خودروهایشان  از 
استفاده کنند در نتیجه تحریک می شوند که 
دنبال  را  فعالیت هایشان  مقصد  در  و  بیایند 
کنند؛ لذا تردد در شهر بیشتر می شود. تجربه 
لغو طرح ترافیک، تجربه موفقی نبوده و باید 
ببینیم این بار لغو طرح ترافیک نتیجه بهتری 

می دهد یا نه؟

هزار نفر از فعاالن سیاسی و اجتماعی در بیانیه ای خواستار تغییر سیاست های واکسیناسیون عمومی کرونا شدند 

مطالبه واکسیناسیون عادالنه، شفاف و رایگان 

هاشمی، رئیس شورای شهر تهران: 

لغو طرح ترافیک، تجربه موفقی نبود 

حمل و نقل عمومی

مدیرکل محیط زیست و 
توسعه پایدار شهرداری 

تهران: موضوعات محیط 
زیستی بسیار تخصصی و 
فرابخشی هستند و نباید 

درگیر سالیق سیاسی شوند 
زیرا عواقب تخریب محیط 
زیست همه آحاد جامعه را 

در برمی گیرد

نگاه توسعه محور غیربومی یکی از مسببان تغییر 
اقلیم پایتخت 

پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مدیرکل 
شهرداری تهران با اشاره به گرمای زودهنگام 
پایتخت در فصل بهار گفت: بارگذاری بیش 
از ظرفیت اکولوژیک و توان محیط زیستی 
خدمات  و  صنعت  جمعیت،  جذب  شهر، 
موجب شده است تا منابع زیستی شهر تهران 
به ویژه منابع محدود آب در معرض خطر قرار 

گیرند.
در  انصاری  شینا  ما«،  »پیام  گزارش  به 
محیط  شرایط  و  اقلیمی  تغییر  خصوص 
زیستی که در حال حاضر تهران با آن روبه رو 
است، گفت: تهران با مشکالت و معضالت 
محیط زیستی بزرگی دست به گریبان است 
از جمله موضوع سپری شدن فصل زمستان 
زودتر از موعد مقرر، گرمای زودهنگام در فصل 
بهار و کاهش شدید بارش های بهاری که در 
این روزها بسیار مورد توجه است. مدیرکل 
داد:  ادامه  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط 
متاسفانه طی یک قرن گذشته، وجود نگاه 
در  به ویژه  کشور  در  غیربومی  محور  توسعه 
کالنشهرها موجب شکل گیری الگوی نامناسب 
ساخت و ساز و توسعه نامناسب فضای سبز 
شده است. توسعه فضای سبز عموما با نگاه 
کوتاه مدت با استفاده از گیاهان سریع الرشد و 
آب بر مانند چمن صورت می گیرد که همه این 
موارد موجب فشار حداکثری بر منابع محدود 
و مشکالت عدیده دیگری شده است. به طور 

مثال در خصوص منابع آبی، برداشت بی رویه 
از آب های زیرزمینی باعث فرونشست زمین 
به مصوبات موجود  اشاره  با  او  شده است. 
گفت: برای توسعه فضای سبز باید به سمت 
کاشت گیاهان بومی و سازگار با اقلیم و به 
موازات آن کاهش و حذف تدریجی کاشت 
چمن برویم. در کنار این موارد، مصرف بهینه 
است.  مهم  بسیار  نیز  آبی  منابع  و صحیح 
می شود  استفاده  چاه  از  آبیاری  برای  اگر 
هوشمندسازی آن ها در جلوگیری از اتالف آب 
بسیار موثر است. انصاری افزود: استفاده از 
منابع آبی غیر متعارف مانند آب خاکستری 
در آبیاری فضای سبز که در واقع بازگرداندن 
پساب ها به چرخه مصرف از طریق تصفیه 
است، امری بسیار مهم است که از فشار بیش 
زیرزمینی  و  منابع آب های شرب  به  از حد 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش  می کاهد. 
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، 
موضوعات  اینکه  بیان  با  پایان  در  انصاری 
محیط زیستی بسیار تخصصی و فرابخشی 
هستند و نباید درگیر سالیق سیاسی شوند 
زیرا عواقب تخریب محیط زیست همه آحاد 
از  بتوان  اگر  برمی گیرد، گفت:  در  را  جامعه 
برنامه ها و اسناد باالدستی به درستی تبعیت 
کرد به شرطی که برنامه ها دستخوش تغییرات 
مدیریتی نشوند، می توان اقدامات اساسی در 

راستای حفظ محیط زیست انجام داد.

امضا کنندگان این دادخواست 
خواستار توقف هرگونه 

موازی کاری و مداخله ی بخش  
خصوصی در فرآیند واردات 

و توزیع واکسیناسیون کرونا، 
تضمین واکسیناسیون رایگان 
همگانی در سریع ترین زمان 

ممکن از مجرای دولت و 
تحت نظارت نهادهای رسمی 

بهداشتی به دور از ویژه خواری 
اصحاب ثروت و قدرت شدند
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تایید واکسیناسیون 
مدیرعامل سازمان 
پسماند سمنان 

بین الملل شهرداری  امور  و  روابط عمومی  مدیر 
سمنان، گفت: هیچگونه تخلفی در تزریق واکسن 

به پاکبانان در سمنان صورت نگرفته است.
در  همه کسانی که  ایسنا گفت:  به  بنی اسدی 
سازمان پسماند شهرداری واکسن کرونا دریافت 
اعالم  پروتکل های  و  قوانین  براساس  کردند، 

دریافت کردند. واکسن  شده، 
او با بیان اینکه واکسیناسیون پاکبان ها صرفا 
محدود به همکاران پاکبان نیست، افزود: همانطور 
که وقتی از واکسیناسیون کادر درمان سخن گفته 
می شود و مجموعه ای از پزشک، پرستار، بهیار و 
...را دربرمی گیرد، وقتی از واکسیناسیون پاکبانان 
سخن گفته می شود نیز این مهم مشمول یک 
زباله، و دیگر  راننده حمل  پاکبان،  از  مجموعه 

همکاران این بخش را شامل می شود.
بنی اسدی در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص 
پسماند  سازمان  مدیرعامل  واکسیناسیون 
شهرداری با تایید واکسینه شدن او اضافه کرد: 
پسماند شهرداری همچون  مدیرعامل سازمان 
دیگر همکاران این سازمان براساس قوانین و 
زیرنظر مرکز بهداشت شهرستان تزریق دریافت 

کرده و تخلفی نیز صورت نگرفته است.

آغاز آواربرداری واحدهای 
زلزله زده در گناوه 

آواربرداری  عملیات  آغاز  از  گناوه  بخشدار 
واحدهای مسکونی آسیب دیده در زلزله گناوه 

داد.  خبر 
خدیجه دشتی به ایرنا گفت: این عملیات در 
۱۳ روستای زلزله زده بخش مرکزی شهرستان 
گناوه پس از ارزیابی و بررسی های به عمل 

آمده  به صورت رایگان آغاز شده است.
آواربرداری  از عملیات  روز  اولین  او گفت: در 
 ۱6 و  شول  روستای  در  مسکونی  واحد   ۱20
واحد مسکونی در روستای گمارون در دستور 
کار قرار گرفت و اجرایی شد. دشتی گفت: در 
این عملیات نسبت به جمع آوری و پاکسازی 
دیوارهای تخریب شده و ابنیه اقدام می شود 
و  منازل روستاییانی که دارای بافت فرسوده و 
خشتی هستند با رضایت ساکنان آن تخریب 
می شود. بخشدار مرکزی گناوه بیان کرد: پس 
از اتمام عملیات آواربرداری، کار ساخت و ساز، 
مقاوم سازی و تعمیرات واحدهای مسکونی 

آسیب دیده از زلزله آغاز می شود.
دشتی یادآورشد: در جریان زلزله 5.9 ریشتری 
روستای   ۱۳ در  مسکونی  واحد   420 گناوه 
بخش مرکزی این شهرستان خسارت دید.

تنفس 30 روز هوای 
مطلوب در تهران 

کیفیت هوای تهران برای سی امین روز در 
است.  گرفته  قرار  شرایط سالم 

به گزارش مهر، کیفیت هوای تهران همچنان 
میان 6  از  اما  و  دارد  قرار  در شرایط سالم 
آالینده اصلی هوای تهران تنها 2 آالینده در 
آالینده ها  مابقی  و  دارند  قرار  پاک  شرایط 
همچنان  شده اند.  قبول  قابل  شرایط  وارد 
آالینده  میکرون   2.5 از  کمتر  معلق  ذرات 
غالب هوا هستند و پیش بینی می شود این 
شرایط طی ساعات آینده ادامه پیدا کند. در 
حال حاضر میانگین غلظت آالینده ها بر روی 
عدد 6۱ قرار دارد و طی 24 ساعت گذشته 
نیز این میانگین بر روی عدد 7۳ قرار داشته 
است. تهران از ابتدای سال تنها 2 روز هوای 
پاک را تجربه کرده و طی این مدت ۳0 روز 
برای گروه های  روز   4 و  سالم  هوا  کیفیت 

حساس ناسالم بوده است.

50 هزار مترمربع اراضی 
زراعی فیروزکوه آزاد شد

شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
فیروزکوه از آزادسازی 50 هزار متر مربع از 

داد.  خبر  باغات  و  زراعی  اراضی 
به گزارش ایرنا، دادستان عمومی و انقالب 
هزار   50 آزادسازی  از  فیروزکوه  شهرستان 
خبر  باغات  و  زراعی  اراضی  از  متر مربع 
جهاد کشاورزی  اداره  اعالم  با  و گفت:  داد 
شهرستان فیروزکوه مبنی بر تغییر غیرمجاز 
باغات توسط یکی  و  اراضی زراعی  کاربری 
روستای  باریک  آب  منطقه  در  مسئوالن  از 
دو  تبصره  اعمال  درخواست  و  امین آباد 
زراعی  اراضی  حفظ کاربری  قانون   ۱0 ماده 
شد.  صادر  الزم  قضایی  دستورات  باغات،  و 
فیروزکوه  انقالب  و  عمومی  دادستان 
فروردین   25 نهایت  در  کرد:  خاطرنشان 
جهت  الزم  اقدامات  جاری  سال  ماه 
آزادسازی اراضی به اجرا درآمد و با تخریب 
هزار   50 از  غیرمجاز  ساخت و سازهای 
مترمربع از اراضی رفع تصرف به عمل آمد. او 
در پایان گفت: ارزش ریالی اراضی آزادسازی 

است. ریال  میلیارد   ۳00 معادل  شده 

واکسنی در سراهای محله شهرداری وجود ندارد
پیامک  می گوید:  مسئول  مقام  یک 
سراهای  در  سالمندان  کردن  واکسینه 
مهر،  گزارش  به  است.   جعلی  محله 
لزوم  بر  مبنی  پیامکی  هفته گذشته  از 
ثبت نام تمامی سالمندان )افراد باالی 
قلبی  و  بیماران خاص  و  شصت سال( 
و… برای دریافت نوبت اخذ واکسن در 
شبکه های  در  محالت  بهداشتی  مراکز 

می شود. دست  به  دست  مجازی 
وزارت  شبکه  مدیریت  مرکز  رئیس 
واکنش  خبر  این  به  نسبت  بهداشت 
به  ارسالی  پیامک  و گفت:  داده  نشان 
درخواست  ثبت  برای  شهروندان  برخی 
صحت  و  است  ساختگی  واکسن، 

ندارد.
مشخصات  اینکه  بیان  با  تبریزی 

الکترونیک  پرونده  در  سالمندان  اغلب 
آن  اساس  بر  و  دارد  وجود  سالمت 
طریق  از  را  واکسیناسیون  زمان 
پایگاه های سالمت شهر و روستا اطالع 
دقیق  زمان بندی  داد:  ادامه  می دهیم، 
اساس  بر  سالمندان  واکسیناسیون 
و  بود  خواهد  واکسیناسیون  ملی  سند 
الکترونیک  پرونده  در  اصاًل  کسانی که 

به  مراجعه  با  هم  نیستند  ثبت  سالمت 
دوم  فاز  در  می توانند  بهداشت  مراکز 

گیرند. قرار  واکسیناسیون 
این  تکذیب  از  روز  با گذشت چند  حاال 
مدیرکل  نصیری  زینب  جعلی  خبر 
به  اشاره  با  تهران  شهرداری  سالمت 
یک  حدود  جعلی  پیامک  این  اینکه 
بالفاصله  و  شده  ارسال  پیش  هفته 
تکذیب  امر  مسئوالن  سوی  از  هم 
دو  در  وجود  این  با  است، گفت:  شده 
محالت  سرای  به  افرادی  اخیر  روز 
ثبت نام  برای  بهداشت  پایگاه های  یا 

و  کردند  مراجعه  واکسن  دریافت 
جمعیتی  با  نیز  بهداشت  پایگاه های 
به  چرا  نمی دانستند،  که  شدند  مواجه 

کرده اند. مراجعه  مراکز 
پایگاه   85 شهرداری  است:  گفته  او 
پایگاه های  اختیار  در  را  محالت  سرای 
شهید  طرح  است که  بهداشت گذاشته 
تنها  می شود.  اجرا  آن ها  در  سلیمانی 
مجموعه  با  شهرداری  مشترک  کار 
در سطح محالت طرح  بهداشت  وزارت 
ارتباطی  هیچ  است که  سلیمانی  شهید 

ندارد. واکسن  با 

رئیس مرکز مدیریت شبکه 
وزارت بهداشت:  پیامک 

ارسالی به برخی شهروندان 
برای ثبت درخواست 

واکسن، ساختگی است و 
صحت ندارد

معاون وزیر بهداشت پیش از این تاکید کرده 
بود که مردم از این قضیه استقبال نمی کنند 
همه  بهداشت  وزارت  سیاست های  طبق  و 
مردم چه با واکسن داخلی و چه خارجی تا 
پایان سال واکسینه می شوند اما: » اما اگر 
سند  در  واکسن  دریافت  برای  فردی  نوبت 
آذرماه  نمونه  عنوان  به  واکسیناسیون  ملی 
است، می تواند با پرداخت هزینه زودتر این 
واکسن را دریافت کند.« صحبت های رئیسی 
دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  سوی  از  اما 
اطالع رسانی  و  روابط عمومی  مرکز  رئیس  و 
کیانوش  شد.  تکذیب  بهداشت  وزارت 

جهانپور گفته بود: »هر واکسن مجاز کرونا 
از هر جا که وارد یا تولید شود، توسط وزارت 
بهداشت خریداری شده و در چارچوب برنامه 
واکسیناسیون ملی علیه کووید ۱9 و به صورت 
ردپای  می شود.«  تلقیح  و  توزیع  رایگان 
در  بعدی  چندی  اما  کرونا  پولی  واکسن 
میان سخنان رئیس دفتر، رئیس جمهوری 
هم یافت شد. محمود واعظی، دو روز پیش 
داد  اجازه  »رئیس جمهوری  گفت:  ایرنا  به 
شرکت های خصوصی و بیمارستان ها با ارز 
نیمایی واکسن بیاورند و تحت نظارت وزارت 
نمی خواهند  که  افرادی  همه  به  بهداشت 

را  واکسن  این  شود  نوبتشان  تا  کنند  صبر 
تزریق کنند. در این زمینه شرکت های دولتی 
واعظی  تماس گرفتند.«  ما  با  غیردولتی  و 
همچنین تاکید کرد: »اولویت نخست ما این 
بتوانیم  انجام نشده،  تولید داخلی  تا  است 
وزارت  تایید  با  را  مورد نیاز  واکسن های 
وزارت  تحویل  و  کنیم  خریداری  بهداشت 
بهداشت دهیم و این وزارتخانه هم واکسن ها 
مردم  به  رایگان  جدول  همان  اساس  بر  را 
تزریق کند.« هرچند که تا حدودی موضوع 
واکسن پولی کرونا از سوی مقامات کشور رد 
شده است اما همچنان شائبه تبدیل واکسن 

کرونا از کاالیی عمومی به کاالیی خصوصی 
وجود دارد، شائبه ای که اگر پای شرکت های 
قوت  احتماال  بکشد  میان  به  را  خصوصی 
مردم  از  گروهی  دیروز  حال  این  با  بگیرد. 
خواستار  است؛  نفر  هزار  آن ها  شمار  که 
و  شدند  پولی  واکسیناسیون  روند  توقف 
کشورها  سایر  مانند  تا  خواستند  دولت  از 
تسریع  را  همگانی  و  رایگان  واکسیناسیون 
به  بیانیه  این  به گزارش »روزآروز«  بخشد. 
ابتکار کارزار»حق بر سالمت عمومی« منتشر 
و تنظیم شده است. این کارزار بهمن سال 
گذشته آغاز به کار کرد و یکی از اهداف آن 

نقد نحوه توزیع واکسن کرونا است. روزآروز 
مطالبه  به  این کارزار  نوشته که  این باره  در 
گری پیرامون تامین و توزیع عادالنه، شفاف 
و رایگان واکسن کرونا و نقد سیاست ها و 
از سالمت  برخورداری  ساختارهایی که حق 
در  می پردازد.  می کنند،  نقض  را  عمومی 
بخشی از این بیانیه آمده است: » اظهارات 
درباره  بهداشتی  مقامات  از  برخی  اخیر 
خصوصی  بخش  ورود  برای  مجوز  صدور 
و  واکسن کرونا  توزیع  و  واردات  فرآیند  به 
از  رئیس جمهور  اخیر  درخواست  همچنین 
با  واکسن  واردات  برای  خصوصی  بخش 
استفاده از ارز نیمایی، به نگرانی های زیادی 
در خصوص شکل گیری بازار سیاه و مافیای 
ایجاد  تقلبی،  واکسن های  ورود  واکسن، 
امکان رانت و فساد برای دالالن و واسطه ها 
اقتصادی  و  طبقاتی  شکاف های  تشدید  و 
دامن  واکسن  پولی سازی  بواسطه  موجود 
زده است.« کنشگران در این بیانیه همچنین 
تاکید کردند: »این درحالی است که در اکثر 
فرآیند  جهان،  کشورهای  اتفاق  به  قریب 
بطور  تلقیح واکسن کرونا  و  توزیع  واردات، 
نظارت مستقیم  با  و  دولت  از طریق  کامل 
نهادهای رسمی بهداشتی صورت می گیرد و 
این بدعت خطرناک برای ایجاد بازار واکسن 
پولی حاکی از نگاه کاالیی تصمیم گیران به 
رویکردی  شدن  حاکم  و  عمومی  سالمت 
بر  سودجویانه  و  ناعادالنه  غیرانسانی، 
راستای  در  کشور  درمان  و  بهداشت  نظام 
دهه  سه  اقتصادی  تعدیل  سیاست های 
اخیر است.« در این بیانیه همچنین تاکید 
نص صریح  خالف  تصمیم  این  که  شده 
تصمیم  »همچنین  است:  اساسی  قانون 
اصول  واضح  نقض  دولتی  مقامات  اخیر 
 29 اصل  جمله  از  اساسی  قانون  مختلف 
است که بر حق خدمات بهداشتی و درمانی 
و مراقبت های پزشکی رایگان برای همگان 

دارد.« تاکید 
پایان  در  اما  بیانیه  این  امضا کنندگان   
خواستار توقف موازی کاری در بخش تامین 
کنندگان  امضا  »ما  شدند:  کرونا  واکسن 
هرگونه  توقف  خواستار  دادخواست  این 
موازی کاری و مداخله ی بخش  خصوصی در 
فرآیند واردات و توزیع واکسیناسیون کرونا، 
در  همگانی  رایگان  واکسیناسیون  تضمین 
دولت  مجرای  از  ممکن  زمان  سریع ترین 
بهداشتی  رسمی  نهادهای  نظارت  تحت  و 
شفاف  سامانه  تاسیس  همچنین  و 
نظارت  امکان  شدن  فراهم  برای  واکسن 
مبنای  بر  کرونا  واکسیناسیون  بر  عمومی 
اولویت های پزشکی و به دور از ویژه خواری 
اصحاب ثروت و قدرت هستیم.« در میان 
مدنی،  سعید  نام  بیانیه  این  امضاکنندگان 
فیروزه  و  راعفر  حسین  شریعتی،  احسان 
صابر به همراه جمعی از کنشگران و فعاالن 

می خورد. چشم  به  دانشجویی 

رئیسی،  علیرضا  بود که  پیش  است. هفته  بدل شده  به کالفی سردرگم  ایران  در  واکسن کرونا  تزریق  و  | چگونگی خرید  ما  پیام   |
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد  افرادی که نمی توانند مطابق با سند ملی مقابله با کرونا واکسن دریافت کنند، می توانند 
از شرکت هایی که واکسن وارد می کنند، واکسن بخرند. او تاکید کرد: »برخی عجله دارند و صبر نمی کنند تا طبق سند ملی واکسیناسیون 
واکسن را دریافت کنند، این افراد برای دریافت واکسن کرونا به خارج از کشور مراجعه می کنند که ممکن است از آنها کالهبرداری شود 
و یا اصال واکسن تقلبی به آنها تزریق شود، بر همین اساس، ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده تا افراد و یا شرکت ها با ارز نیمایی، 
واکسن وارد کنند تا افرادی که نمی توانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن های وارد شده توسط 

این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.« 
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 برداشت توت فرنگی در مزارع بهنمیر از توابع شهرستان بابلسر/ مهر

بخش های  در  سنتی  و  آیینی  نمایش های  جشنواره  بیستمین  فراخوان 
عروسکی  نمایش های  شبیه خوانی،  مجالس  حوضی،  تخت  نمایش های 
سنتی، بخش نقالی و روایت های ملی، معرکه ها، آیین ها و بازی های نمایشی، 
جوانه های نمایش ایرانی، هشتمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی و 
سنتی برگزار می شود. متقاضیان شرکت در این رویداد می توانند از ۱۱ اردیبهشت 
برای ثبت تقاضای خود جهت شرکت در بخش های مختلف به تارنمای ایران 

تئاتر مراجعه کنند./مهر

تاالب بین  المللی خورباهو و خلیج گواتر با 
وسعت 29500 هکتار در منتهی  الیه جنوب 
شرقی کشور و استان سیستان و بلوچستان، 
در ضلع غربی خلیج گواتر و در محل پیوند 
شکل  عمان  دریای  به  باهوکالت  رودخانه 
گرفته است. تاالب خورباهو در 85 کیلومتری 
چابهار و نزدیک به مرز ایران و پاکستان قرار 
دارد. قسمت شرقی آن در خاک پاکستان 
و قسمت غربی آن در خاک ایران قرار دارد. 
به همین دلیل این منطقه از لحاظ امنیتی و 
استراتژیکی از درجه اهمیت ویژه  ای برخوردار 
است. خورهای گواتر و باهو در بخش ایرانی 
و خور جیوا در بخش پاکستانی خلیج قرار 

دارد.
این خلیج بخشی از منطقه حفاظت شده 
گاندو به شمار می  آید که دارای ارزش های 
اکولوژیک منحصر به فردی است. مجموعه 
این اکوسیستم شامل رودخانه باهوکالت، 
خور و خلیج گواتر است که در سال ۱۳78 
با کد ۱006 در فهرست تاالب  های بین  المللی 
طبقه بندی  در  و  است  گرفته  قرار  رامسر 
ردیف  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 

منطقه حفاظت شده نیز قرار دارد.
دریایی   تاالب  های  دسته  در  تاالب  این 
تاالب  این  ساحلی طبقه بندی شده است. 

شامل 60 کیلومتر طول رودخانه »باهوکالت« 
، خورباهو، خور گواتر و بخشی از خلیج گواتر 
است و از نظر وجود جنگل  های حرا، پرندگان 
آبزی، داشتن شرایط مطلوب زیستگاهی و 
پناهگاهی برای موجودات دریایی و به ویژه 
دارد  خاصی  اهمیت  دلفین  ها  مهاجرت 
که به عنوان ذخیره گاه بیوسفر منطقه نیز 
قلمداد شده و در نظام جهانی تاالب  ها با کد 
بین  المللی 2۱R0۱9 ثبت شده است. مناطق 
حساسی چون تاالب خور باهو و خلیج گواتر 
كه از جنگل های مانگرو تشكيل شده است 
يكی از غنی ترين زيستگاه های تاالبی به شمار 
می رود و دارای اهميت و كاركردهای چند 
جنگل ها  است.  جانشينی  غيرقابل  جانبه 
مانگرو را جنگل های ساحلی و جنگل های 
كشندی نيز می گويند. مانگرو نقش مهمی 
در ايجاد پناهگاه برای جانوران دريایی دارند 
و تعداد زيادی ماده آلی توليد می كنند که 
به عنوان غذا مصرف می شود و متنوع ترين 
به  ورودی  مصب های  در  آبزی  موجودات 

خليج در اين منطقه زندگی می کنند.
خليج گواتر با دارا بودن سه خور و دو رودخانه 
خوبی  شرايط  دريايی  اكوسيستم  نظر  از 
است./  آبزيان  باالی  تنوع  دارای  و  داشته 

طرح حفاظت از تاالب های ایران

به  بار  نوزدهمین  برای  امیریان  داوود  نوشته  قاطرچی ها«  »گردان 
کتاب فروشی ها آمدند. »گردان قاطرچی ها« کتابی برای نوجوانان است که با 
روایتی طنز از روزهای جنگ و نوجوانان کم سن و سالی که به جنگ می رفتند 
سخن می گوید.این کتاب در شمارگان هزار نسخه و 272 صفحه با قیمت 
45 هزار تومان توسط انتشارات کتابستان روانه بازار نشر شده است./ مهر

سید احمد حلی خواننده موسیقی ایرانی که مدتی به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا و در پی آن، تشدید بیماری کلیوی اش در بیمارستان شهید بهشتی 
کاشان بستری بود، بامداد  روز 5 اردیبهشت ماه ۱400 دارفانی را وداع گفت.
سید احمد حلی، هنرمند موسیقی ردیف دستگاهی ایران متولد ۱۳۳۱ شهر 

کاشان بود و آواز را نزد محمد قراملکی و استاد حجازی فرا گرفت./ ایسنا

فیلم کوتاه »هفت سال ده روز کم« به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید نوری 
در جشنواره بین المللی هالیوود سیلوراسکرین در بین ۱۳ فیلم منتخب بخش 
رقابتی قرار گرفت. پیمان شاه محمدی پخش کننده بین المللی این فیلم اظهار 
داشت: 25 آپریل برابر با پنجم اردیبهشت، روز آگاهی از خود بیگانگی والدین 
است. رویکرد این جشنواره نیز آگاهی از بیگانگی والدین است که برای ما 

دقیقا همان چیزی است که می خواهیم./ایرنا

به  را  فضانورد  چهار  گذشته  روز  »اسپیس ایکس«  شرکت 
ایستگاه فضایی بین المللی رساند، اما این پرواز دقیقًا طبق 

نرفت. پیش  برنامه 
چهار فضانوردی که در پرواز کپسول »کرو دراگون« به سوی 
ایستگاه فضایی بین المللی عازم بودند، با خطر برخورد یک شی 
ناشناخته روبه رو شدند. در حالی که آن ها به سوی ایستگاه 
تاکنون  که  شی  این  بودند،  حرکت  در  بین المللی  فضایی 
ناشناخته باقی مانده است، از نزدیکی کپسول »کرو دراگون« 

گذشت.
در ابتدا اعتقاد بر این بود که این شی یک تهدید فوری برای 
خدمه و فضاپیما است، اما سپس مشخص شد که این شی 
در فاصله حدود 45 کیلومتری فضاپیما قرار دارد. در نهایت هم 
خوشبختانه فضاپیمای »دراگون« و این شی بدون برخورد از 
کنار یکدیگر عبور کردند و 4 فضانورد جدید ایستگاه فضایی 

بین المللی با خیال راحت به مقصد نهایی خود رسیدند.
و  ناسا  تیم  گفت:  ناسا  سخنگوی  هامفریس«  »کلی 
احتمال  از  آمریکا  فضایی  فرماندهی  توسط  اسپیس ایکس 
برخورد مطلع شدند. این شی تاکنون به عنوان »ناشناخته« 

است. شده  طبقه بندی 
طبق گفته »هامفریس« ، تهدید در زمان اطالع بسیار جدی بود 
و زمانی برای برنامه ریزی و انجام مانورهای گریز نبود و تنها به 
خدمه دستور داده شد که لباس های تحت فشار خود را بپوشند. 
این در حالی بود که خدمه طبق برنامه پرواز، لباس های فضایی 

خود را به منظور آماده شدن برای خواب درآورده بودند./ ایسنا

راندی ز نظر، چشم بال دیده ما را

این چشم کجا بود ز تو، دیده ما را

سنگی نفتد این طرف از گوشه آن بام

این بخت نباشد سر شوریده ما را

مردیم به آن چشمه حیوان که رساند

شرح عطش سینه تفسیده ما را

فریاد ز بد بازی دوری که برافشاند

این عرصه شطرنج فرو چیده ما را

هجران کسی، کرد به یک سیلی غم کور

چشم دل از تیغ نترسیده ما را

ما شعله شوق تو به صد حیله نشاندیم

دامن مزن این آتش پوشیده ما را

ناگاه به باغ تو خزانی بفرستند

خرسند کن از خود دل رنجیده ما را

با اشک فرو ریخت ستم های تو وحشی

پاشید نمک، جان خراشیده ما را

وحشی بافقی

|  تئاتر | | چاپ و نشر | | موسیقی | | سینما |

خطری که از بیخ گوش 4 فضانورد جدید 
ایستگاه فضایی گذشت

تاالب های ایران
تاالب بین  المللی خورباهو و خلیج گواتر

و  باغ می درخشیدند  در  رزها  بود.  و دل پذیر  هوا صاف 
کارگرها کم کم آماده تزئین و آذین بندی باغ می شدند. 

همه چیز برای جشن محیا بود.
 اما زندگی همیشه روی خوش خود را به انسان نشان 
گاردن  است.  مالل  سراسر  زندگی  واقع  در  نمی دهد. 
داستان  این  روزمرگی هاست.  دل  از  داستانی  پارتی 
داستان ها  شده ترین  شناخته  و  محبوب ترین  از  یکی 

است. جهان  ادبیات  نوابغ  از  یکی  از 
کوتاه  داستان های  معروف ترین  از  یکی  کتاب  این 
به فلسفه  روابط و  این داستان  به  شمار می آید.  جهان 

است. پرداخته  زندگی  در  لحظه ای  تضادهای 
 درحالی که در یک خانه مهمانی مجللی برپا است تنها 
در  و  به سراغ همسایه  می رود  آن ورتر مرگ  قدم  چند 
یک لحظه زندگی آن ها را برای همیشه تغییر می دهد. 
دارد  باز  پایان  نوگرا  نویسنده   این  داستان های   اغلب 
و خواننده را با احساسات درگیر شده تنها رها می کند.

| گاردن پارتی | 
| نویسنده : كاترين منسفيلد

مترجم : نرگس انتخابی |

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای

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 1400/02/08 می باشد.
-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1400/02/08 تا تاریخ 1400/02/15.

oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/02/28.
oزمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز چهار شنبه تاریخ 1400/02/29.

•مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/03/04.
•زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/05.

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

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

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۱50/ج99/۳
تهیه و نصب بلوک بتنی مفصلی 

)نیوجرسی( جهت ایمن سازی باند 
دوم محور جیرفت-کهنوج-رودان

2،2۱8،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
44،۳58،609،66۱

فهرست بهای راه، 
راه آهن و باند 
فرودگاه سال 

۱400 و فهرست 
بهای تجمیعی

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

۱47/ج99/۳
اجرای اساس و آسفالت باند دوم 

محور بلوک-فاریاب حدفاصل 
کیلومتر 000+0 تا ۱4+500

5،594،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد

۱44،654،808،۳84
فهرست بهای راه، 
راه آهن و باند 
فرودگاه سال 

۱400 و فهرست 
بهای تجمیعی ۱49/ج99/۳

اجرای اساس و آسفالت باند دوم 
محور رودبار-پل بهادرآباد

5،898،000،000۱59،886،577،005

نوبت اول
آبخوان


