استاندار گلستان:

 ۳۰درصد خلیج گرگان خشک شد
استاندار گلستان گفت :عالج بخشی خلیج گرگان به وسعت  ۴۰۰کیلومتر که
تقریب ًا  ۳۰درصد آن خشک شده ،به عنوان کانون اصلی گرد و غبار در گلستان
الزامی است .به گزارش مهر هادی حق شناس گفت :عالج بخشی خلیج گرگان
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به وسعت  ۴۰۰کیلومتر که تقریب ًا  ۳۰درصد آن خشک شده ،به عنوان کانون
اصلی گرد و غبار در گلستان الزامی است.

چارسوق

قیمــت  2000تومــان |

بزرگترین درخت دنیا
در خطر آتشسوزی
آتشنشانان در تالش برای نجات درختان بزرگ و
قدیمی از آتش سوزی در سیرا نوادای کالیفرنیا

5

هستند ،آنها پایه بزرگترین درخت جهان را در یک
پتو مقاوم در برابر آتش پیچیده اند .ربکا پترسون
سخنگوی آتش نشانی گفت :درخت عظیم ژنرال

وعده شهردار و اعضای شورای شهر تهران در گفتوگو با «پیام ما» برای مبارزه با فساد

«سوتزن»ها حمایت میشوند

شرمن در پارک ملی سکویا و برخی دیگر از درختان
غول پیکر در پوشش ضدآتش پیچیده شده اند.
آتش نشانان تابلوی تاریخی ورودی پارک ملی
سکویا را هم با پتوهای ضد حریق پیچیدهاند.

پیامخرب

2

ایران عضو اصلی سازمان

زاکانی ،شهردار تهران :فردی که موضوع فساد را اعالم میکند ،تشویق و حمایت میکنیم

6

همکاری شانگهای شد

جمهوری اسالمی ایران به عنوان نهمین عضو اصلی
سازمان همکاری شانگهای اعالم شد .این خبری بود
که در انتهای نشست سران این سازمان منطقهای
اعالم شد .این سازمان نهادی است که در جهت
امنیت و همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اقدام
میکند .دیروز رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایران
هم در جمع سران و مقامات حاضر در این نشست
سخنرانی کرد او در بخشی از صحبتهای خود بر
ضرورت همکاری در موضوعات محیط زیستی میان
کشورهای عضو تاکید کرد.

پیامخرب

2

خشکسالی در پایتخت هر روز
ابعاد تازهای پیدا میکند:

سایه کمآبی
بر سر پایتخت

آتش « نیر» خاموش نمیشود

چیزی تا پایان سال آبی باقی نمانده ،سالی که
بارشها در آن به گفته کارشناسان کمتر از حد نرمال
بود و این امر موجب بروز مشکالت متعددی در
شهرها و مناطق مختلف کشور شد .پایتخت هم از
این مشکالت در امان نبود .هر چند تا به امروز

تسنیم

آتشسوزی لوداب پس از چهار روز شدت گرفته و مسئوالن بویراحمد درخواست نیرو کردهاند

تهرانیها این کمبود آب را حس نکردهاند و همچنان

3

بر اساس آخرین رنگبندی اعالم شده از سوی

اما همچنان فوتیهای کووید  ۱۹در برخی مناطق

وزارت بهداشت ،فقط چهار شهر خوزستان شامل

باالست به گونهای که در  ۲۴ساعت گذشته ۳۶۴

وزارت کشور نامهای در هفت بند به همه

شوش ،شوشتر ،هندیجان و ماهشهر در وضعیت

نفر از هموطنان قربانی این ویروس شدند.به

دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ کرد که مراکز

قرمز قرار دارند و هشت شهر دیگر استان از

گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

تجمیعی افزایش پیدا کنند و مراکز به صورت

وضعیت قرمز خارج شدند.بر این اساس در

بهداشتی درمانی آذربایجان غربی روند فوت

شبانه روزی فعالیت کنند.

حال حاضر شهرهای اندیمشک ،دزفول ،مسجد

شهروندان استان بر اثر ابتال به کرونا همچنان

استاندار تهران ادامه داد :این اقدامات در راستای

سلیمان ،ایذه ،دست آزادگان ،اهواز ،کارون،

ادامه داشته و با اضافه شدن  ۲۷نفر دیگر طی

این بود که نهایتا سرعت واکسیناسیون برای

باغملک ،رامهرمز ،امیدیه ،آبادان ،خرمشهر،

 ۲۴ساعت گذشته ،کل فوتی های ناشی از این

افراد باالی  ۱۸سال بیشتر شود و ظرف یک یا

بهبهان در وضعیت نارنجی قرار دارند.همچنین

ویروس در استان به  ۶هزار و  ۶نفر رسیده است.

دو هفته این کار به پایان برسد.همچنین معاون

شهرهای اللی ،گتوند ،اندیکا ،هفتکل ،باوی،

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

حمیدیه ،هویزه ،شادگان ،رامشیر و آغاجاری در

گفت :شمار قربانیان کووید  ۱۹در کهگیلویه و

درمانی زاهدان گفت :با افزوده شدن  ۱۸۵مورد

وضعیت زرد قرار دارند.

بویراحمد با فوت سه بیمار کرونایی در  ۲۴ساعت

جدید کرونا در سیستان و بلوچستان طی ۲۴

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

منتهی به دیروز ،به  ۹۲۴نفر رسید.

ساعت گذشته شمار مبتالیان این ویروس در
استان به  ۱۲۲هزار و  ۱۷۵نفر رسید.

همچنین اعالم کرد که با توجه به پیک احتمالی

استاندار تهران از اجرای طرح واکسیناسیون افراد

کرونا در ماههای آینده و لزوم اقدامات پیشگیرانه

باالی  ۱۸سال از روز سهشنبه ( ۳۰شهریور) خبر

قاسم میریعلیآباد

از هم استانیها دعوت میشود تا هرچه سریعتر

داد و گفت :ظرف  ۲هفته اخیر آمادگی از سوی

گذشته مورد فوتی کرونا در سیستان و بلوچستان

برای تزریق واکسن به مراکز واکسیناسیون

استانداری تهران و دانشگاههای علوم پزشکی

گزارش نشده است.این در حالی است که به گفته

مراجعه کنند.

استان تهران اعالم شد و میتوانیم تمهیداتی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

م اکنون بسیاری از استانهای
به گزارش ایرنا ه 

را اتخاذ کنیم تا میزان واکسیناسیون و مراکز

 ۵۰۰بیمار جدید مبتال به کرونا طی شبانه روز

کشور وارد مرحله نزولی ابتال به بیماری شدهاند

تجمیعی را افزایش دهیم.

گذشته در این استان شناسایی شدند و مجموع

و اپیدمی موج پنجم در حال از بین رفتن است

انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد :در ۲۴

این افراد نیز به  ۱۷۸هزار و  ۲۲۶نفر رسیده است.

ادامه داد :در شبانه روز

پیام دبیر کل سازمان جهانی گردشگری (:)UNWTO

مزایای گردشگری باید در دسترس همه باشد
دبیر کل سازمان جهانی گردشگری ( )UNWTOدر
پیامی به مناسبت روز جهانی گردشگری با تاکید
بر شعار «گردشگری برای رشد فراگیر» از تمامی
کشورها ،اعضای وابسته و دولتها برای بزرگداشت
این روز دعوت کرد.به گزارش مهر ،در متن پیام زوراب
پولولیکاشویلی آمده است« :تمایل بشر برای سفر و
کاوش ،امری جهانی است .به همین دلیل است که
گردشگری باید به روی همگان گشوده باشد .بنابراین،
مزایای فراوان اجتماعی و اقتصادی که گردشگری به
ارمغان میآورد ،باید برای همه در دسترس باشد.
روز جهانی گردشگری  ۲۰۲۱قدرت گردشگری برای
رشد فراگیر را نمایان میکند .با گرامیداشت این

روز ما متعهد میشویم که با رشد گردشگری ،منافع

آسیبپذیرترین افراد جامعه بیشتر از همه متضرر

ناشی از آن در تمامی سطوح بخش گسترده و متنوع

شدهاند .تالش برای رشد فراگیر به این معناست

این صنعت ،از بزرگترین شرکت هواپیمایی گرفته

که همگان از چشمانداز بهینه گردشگری برخوردار

تا کوچکترین مشاغل خانوادگی ،احساس کنیم.

شوند .تنها از این طریق است که شروع مجدد

امروز ،ما مجدد ًا متعهد میشویم همچنانکه پیش

گردشگری میتواند مردم و جوامعی را که در حال

میرویم و از طریق گردشگری برای ایجاد دنیایی

حاضر بیشترین نیاز به آن را دارند ،دریابند و آیندهای

نیکفرجام و صلحآمیزتر تالش میکنیم ،هیچکس

بهتر برای همگان را پیریزی کنند .اینجانب از تمام

را نادیده نخواهیم گرفت .این تعهدی به هنگام و

کشورهای عضو ،اعضای وابسته ،دولت ،مقاصد و

ضروری است .وقفه در سفرهای بینالمللی ناشی

مشاغل گردشگری برای پیوستن به ما در بزرگداشت

از همهگیری وابستگی و پیوند گردشگری با جوامع

این روز استقبال میکنیم ،زیرا اهمیت گردشگری

ما را آشکار کرده است.تاثیرات اقتصادی و اجتماعی

در هر بخشی از جوامع ما بیش از هر زمان دیگری

همهگیری بسیار فرابخشی بوده و در بسیاری از نقاط،

مشهود است».

تملک فوالد اکسین از سوی فوالد خوزستان

فوری ترین راه اشتغال منطقهای
در مسیر انباشت ثروت ملی
صفحه 8

آگهی تجدید
مناقصات

استانآرذبایجانرغبی

صفحه 6

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

روال سالهای گذشته است

چارسوق

آگهی مزایده فروش (به)

خروج هشت شهر خوزستان از وضعیت قرمز
شهریور (چهارشنبه گذشته) معاونت بهداشتی

سبک زندگی و روال مصرف آب در پایتخت به همان

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد محصول باغات ” به “ خود را از طریق مزایده عمومی

به فروش رساند.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت  ۷روز جهت بازدید به موسسه صنعتی و کشاورزی

ماهان واقع در کیلومتر ۱۸جاده هفت باغ و دریافت اسناد مزایده به آدرس بزرگراه امام (ره ) بعد از

اداره کل زندانهای استان کرمان دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان مراجعه و جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۳۲۲۴۶۸۱و  ۳۳۲۳۹۸۶۰تماس حاصل فرمایند .

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان

5

2

پیامخرب

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4
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"اوراسیای بزرگ" را تقویت نماید .ایران در
مسیر یکی از کریدورهای ابتکار کمربند و

سخنگوی وزارت امور خارجه:

راه ،یعنی کریدور چین آسیای مرکزی غرب

جزایرابوموسی ،تنب

چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز

ت امور خارجه در واکنش
سخنگوی وزار 
به بیانیه  ۱۴۹وزیران امور خارجه شورای
همکاری خلیج فارس تاکید کرد :جزایر سه
ک و تنب بزرگ
گانه ابوموسی ،تنب کوچ 
تعلق قطعی به ایران داشته و بیانیههای
ماللآور و تکراری صادره در این خصوص
تغییری در ایرانی بودن ابدی آنها ایجاد
نخواهد کرد.
ک و تنب بزرگ
سهگانه ابوموسی ،تنب کوچ 
تعلق قطعی به ایران داشته و بیانیه های
ماللآور و تکراری صادره در این خصوص
تغییری در ایرانی بودن ابدی آنها ایجاد

| ریاست جمهوری |

سعید خطیب زاده اظهار داشت :جزایر

نخواهد کرد.
او افزود :جمهوری اسالمی ایران هرگونه

ایران عضو اصلی سازمان
همکاری شانگهای شد

مداخل ه در برنامه هستهای صلح آمیز و
موشکی خود و همچنین امور مرتبط با
سیاستهای دفاعی بازدارنده خود را مردود
می شمارد.
خطیب زاده بار دیگر بر اولویت جمهوری
اسالمی ایران به ویژه دولت سیزدهم در
تقویت همکاری ها و توسعه مناسبات با
همه همسایگان بدون مداخلههای خارجی
تاکید و ابزار امیدواری کرد معدود کشورهای

رئیسی :توجه اعضای سازمان شانگهای را را به ضرورت همکاری در موضوعات محیط زیستی جلب میکنم

دیدگاههای ایرانستیزانه خود دارند ،بجای

جمهوری اسالمی ایران به عنوان نهمین عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای اعالم شد .این خبری بود که در انتهای

شورای همکاری که سعی در تحمیل
نگاه به بیرون از منطقه و طرح درخواستهای
غیر عملی از کشورهای فرامنطقهای ،با تغییر
روش به مذاکرات درون منطقه ای توجه

| نویسنده |
| سمت |

کنند و اقدامات اعتمادسازی را برای تقویت
دیپلماسی انجام دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد:
شورای همکاری باید بداند که درخواست
های غیر قابل قبول ،ایراد اتهامات واهی
علیه جمهوری اسالمی ایران و تکرار مکررات
نخنماشده ،راه حل مشکالت منطقه و این
کشورها نبوده و منطقه نیازمند تغییر پارادایم
از وابستگی بیرونی به تعامل سازنده
درونمنطقه ای و شمولگرایی به جای
رویکرد حذفی است.

تحریم یا تروریسم اقتصادی
از موانع کلیدی پیشبرد
همگرایی منطقهای محسوب

 ۳۶۴بیمار کرونایی

میشود .سازمان همکاری
شانگهای به طراحی ساختارها

ن باختند
دیگر جا 

بنابراعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،در طول شبانهروز منتهی به
عصر جمعه ۳۶۴ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جانباختگان این
بیماری به  ۱۱۶هزار و  ۴۳۶نفر رسید.
به گزارش ایسنا ،از پنجشنبه تا جمعه ۲۶
شهریور  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۷ ،هزار و  ۶۰۵بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که

و مکانیسمهای مقابله جمعی
با تحریم نیاز دارد .تحریمهای
یکجانبه تنها علیه یک کشور
نیست بلکه همانگونه که در
سالهای اخیر روشن شده
تعداد بیشتری از کشورهای
مستقل ویژه اعضای سازمان را
در بر میگیرد

 ۲۵۳۷نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۵
میلیون و  ۳۹۶هزار و  ۱۳نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۳۶۴ ،

و  ۴۳۶نفر رسید.

تحت مراقبت قرار دارند.
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است.در حال حاضر  ۱۶۸شهر کشور در

برای سال تحصیلی جدید
آموزش

و

اطالعیهای

پرورش

از

اداره

پسر

آموزگاران مرد در این کشور دعوت کرد
تا از فردا به مدارس و مکاتب برگردند.
به گزارش ایسنا ،در این اطالعیه که از صفحه
فیسبوک وزارت معارف طالبان منتشر شده،
هیچ اشارهای به دانشآموزان دختر و
آموزگاران زن نشده و توضیحی هم ارائه نشده
که سرنوشت دانشآموزان دختر چه میشود.
در این اطالعیه آمده است ":به اطالع تمام
مکاتب ابتدایی ،لیسه (دبیرستان) و مدارس
رسمی طبقه ذکور رسانیده میشود تا روند
آموزشی خویش را سر از تاریخ  ۲۷سنبله/
شهریور آغاز کنند .بنا بر این تمامی استادان
و شاگران طبقه ذکور باید به مکاتب خویش
حاضر شوند".

سران  ۸کشور عضو اصلی سازمان ،نظر

همکاری در موضوعات محیط زیستی جلب

تقویت میکند».رئیسی بیان کرد که جهان

موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری

کرد.او همچنین در سخنرانی خود توسعه

وارد دوران جدیدی شده است و سلطهطلبی

اسالمی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی

فرهنگی را دستور کار اول همکاری بین

و یکجانبهگرایی رو به زوال است .او اظهار

اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا کردند.

کشورهایی صاحب تمدن است دانست و

کرد که نظام بینالملل به سوی چند قطبی

حسین امیرعبداللهیان ،وزیرخارجه جمهوری

آسیا را مهد تمدن بشری خواند .رئیسی

شدن و بازتوزیع قدرت به سود کشورهای

اسالمی ایران با اعالم این خبر در توییتی

همچنین از معنویت به عنوان نیاز همیشگی

مستقل ،در حال تغییر است و گفت«:در

نوشت« :با کمال خرسندی اکنون سند

بشریت و گمشده انسان امروز نام برد و

شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از

عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران در

گفت « :بحران معنویت زیرساخت همه

ناحیه سلطه طلبی و چالشهایی همچون

سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه

بحرانهای جهان است ،انحصارگرایی،

تروریسم ،افراطگرایی و جداییطلبی در

با حضور رییس جمهور محترم کشورمان به

خشونت و نقض حقوق بشر جلوههایی از

معرض تهدید قرار دارد؛ تهدیدهایی که

تایید سران رسید .این عضویت راهبردی

پیامدهای دوری از معنویت است؛ ایران

طیف وسیعی از کشورهای جهان و بویژه

تاثیر مهمی بر روند همکاری های همه

میتواند نقش مهمی در توسعه منطقهگرایی

اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای

جانبه ایران در راستای سیاست همسایگی و

فرهنگی ایفا کند».او ادامه داد«:زمانی که

را هدف قرار داده است».رئیس جمهور

آسیا محور دارد».سازمان شانگهای سازمانی

من ریاست جمهوری اسالمی را عهدهدار

تاکید کرد«:صلح و توسعه از مسیر همکاری

منطقهاست که سال  2001ایجاد شد .در حال

شدم ،جهت گیری سیاست خارجی خود

و هماهنگی کشورهای کلیدی این منطقه

حاضر ،چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان،

را تمرکز بر "چندجانبهگرایی اقتصادی" و

حاصل میشود .در این مسیر ،شکلدهی و

هندوستان،

تقویت "سیاست همسایگی" به معنی وسیع

تقویت پیوندهای زیرساختی میانکشورهای

پاکستان و ایران عضو اصلی آن هستند

آن و تقویت حضور در سازمانهای منطقهای

مختلف اهمیت و ضرورت دارد .ابتکار کمربند

و اعضای ناظران را کشورهای افغانستان،

معرفی کردم.ترکیب دو ابتکار اوراسیایی و

 -راه ،اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور

تاجیکستان،

ازبکستان،

مغولستان و بالروس تشکیل میدهند.این

جاده  -کمربند میتواند تحقق عینیبخشی

شمال  -جنوب به عنوان طرحهای کلیدی

سازمان برای حفظ امنیت کشورهای عضو

از این رویکرد باشد و ظرفیتهای عظیم

در حوزه اتصاالت زیرساختی میتوانند در

و همگرایی اقتصادی تشکیل شده است و

جمهوری اسالمی ایران به لحاظ ژئوپلتیک،

تقویت منافع مشترک کشورهای در حال

در اساسنامه این سازمان به مسائلی مانند،

جمعیت ،انرژی ،حمل و نقل ،نیروی

توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش

ثبات ،تبادالت فرهنگی ،مبارزه با مواد مخدر

انسانی ،و از همه مهمتر معنویت ،فرهنگ

ایفا نمایند .این پروژهها نه رقیب ،بلکه

و تروریسم هم اشاره شده است.

و تمدن میتواند تحرک معناداری به این

مکمل یکدیگرند».رئیسی ایران را حلقه

ضرورت همکاریهای

چشمانداز ببخشد .این منطقه در طول

وصل سه طرح زیرساختی فوق دانست و

تاریخ پیوستگی شگرفی داشته است و

توضیح داد«:ایران میتواند از طریق کریدور

احیای این پیوستگی از کارویژههای پیمان

شمال  -جنوب حلقه وصل جنوب و شمال

شانگهای و مورد تاکید جمهوری اسالمی

اورسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را

ایران است .آسیا سرزمینی غنی از تمدنها

به هند پیوند دهد .کریدور شمال-جنوب

و ارزشهاست .نقشآفرینی آسیا در عرصه

میتواند زیرساخت سخت همگرایی در قالب

لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

طالبان فقط ازپسران

و

برگزار شد ،و دیروز در انتهای این نشست،

اعضای سازمان شانگهای را را به ضرورت

تجانس بین ملتها و تمدنهای آسیایی را

درباره افغانستان منتشر شد:

و  ۷۱شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

طالبان

شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان

سخنرانی کرد.رئیسی در سخنرانی خود توجه

بین ملتها و تمدنهای خود است .ایران

بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه ایران ،روسیه  ،چین و پاکستان

وضعیت قرمز ۲۰۹ ،شهر در وضعیت نارنجی

در

بیست و یکمین نشست سران سازمان

اجالس سران سازمان همکاری شانگهای،

بینالملل نیازمند حفظ تجانس (هارمونی)

مقام های شرکت کننده در بیست و یکمین

و  ۱۹۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از

تاکنون  ۳۰میلیون و  ۷۸۲هزار و ۳۳۸

کرد او در بخشی از صحبتهای خود بر ضرورت همکاری در موضوعات محیط زیستی میان کشورهای عضو تاکید کرد.

ابراهیم رئیسی روز جمعه در جمع سران و

خوشبختانه تاکنون  ۴میلیون  ۷۰۸هزار

بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها

عضو اقدام میکند .دیروز رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایران هم در جمع سران و مقامات حاضر در این نشست سخنرانی

کشورهای عضو شانگهای

مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۱۶هزار

بیمارستانها ترخیص شدهاند.

نشست سران این سازمان منطقهای اعالم شد .این سازمان نهادی است که در جهت امنیت و همگرایی اقتصادی کشورهای

محیط زیستی میان

بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و

 ۶۹۰۲نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در

نیازمندیم

و غرب اوراسیا باشد .همچنین بندر بزرگ

قطعی به ایران دارند

دانشآموزان

به  ۷میلیون دز واکسن

آسیا قرار دارد و میتواند پیوند دهنده شرق

ک و تنب بزرگ تعلق
کوچ 

دعوت کرد

زالی :

وزرای امور خارجه بر ضرورت
احیای زندگی مسالمت آمیز
و بهبود وضعیت اقتصادی
کشور تاکید کرده و از جامعه
بین المللی برای استمرار
کمکهای بشردوستانه
اضطراری به افغانستان
دعوت به عمل آوردند

بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه جمهوری

بشردوستانه اضطراری ،تصریح نمودند.وزرای

اسالمی ایران ،روسیه ،چین و پاکستان

امور خارجه بر لزوم شکل گیری آشتی ملی در

در حاشیه اجالس کشورهای عضو سازمان

افغانستان و تشکیل دولت فراگیرجهت تامین

شانگهای و پیمان امنیت دسته جمعی در

منافع تمامی نیروهای سیاسی و قومی کشور

خصوص افغانستان منتشر شد .به گزارش

تاکید کردند.وزرای امور خارجه با امعان نظر به

ایسنا ،وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی

چالشهای امنیتی با منشا قلمرو افغانستان،

ایران ،فدراسیون روسیه ،جمهوری خلق چین و

بر ضرورت هماهنگی تالشها جهت مقابله با

جمهوری اسالمی پاکستان در حاشیه اجالس

تهدیدات از جمله گسترش تروریسم و قاچاق

شانگهای و پیمان امنیت دسته جمعی در

مواد مخدر  ،با هدف تضمین ثبات منطقه ای و

تاریخ شانزده سپتامبر  ۲۰۲۱در شهر دوشنبه

پاسخگویی به نگرانی های مشروع کشورهای

به منظور بحث و بررسی وضعیت افغانستان

همسایه و منافع آنها تاکید کردند.وزرای

با یکدیگر دیدار نمودند.وزرای امورخارجه بار

امور خارجه نگرانی خود از وضعیت شکننده

دیگر بر اراده خود نسبت به تقویت صلح،

انسانی  ،اجتماعی و اقتصادی در افغانستان

امنیت و ثبات در افغانستان و کل منطقه

و نیز خطرات بوجود آمدن یک موج آوارگان

تاکید کردند.وزرای امور خارجه ضمن تاکید بر

در منطقه را بیان داشتند.وزرای امور خارجه

احترام به حاکمیت ،استقالل و تمامیت ارضی

بر ضرورت احیای زندگی مسالمت آمیز و

افغانستان ،بار دیگر بر رعایت اصل پایهای

بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده و

« به رهبری افغانها ،در مالکیت افغانها»

از جامعه بین المللی برای استمرار کمکهای

تصریح نموده و بر ادامه احترام به حق

بشردوستانه اضطراری به افغانستان دعوت

برخورداری از صلح ،ثبات  ،توسعه و رفاه مردم

به عمل آوردند.وزرای امور خارجه توافق کردند

افغانستان تاکید نمودند.وزرای امور خارجه بر

تا هماهنگی های بین چهار کشور جمهوری

ضرورت مرتبط ماندن با کشورهایی که دارای

اسالمی ایران ،روسیه ،چین و پاکستان

مسئولیت اولیه بازسازی اجتماعی ،اقتصادی

در مورد افغانستان ادامه یافته و دیدارها در

دوران پس از جنگ در افغانستان می باشند

سطوح وزرا ،نمایندگان ویژه و سفرا در زمانهای

به منظور فراهم نمودن کمکهای اقتصادی و

تعیین شده را برگزار نمایند.

تبادالت چندین کشور عضو و همسایه را

فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران اعالم

به نحو ویژه دارد که با همت اعضا میتواند

کرد :برای برنامه  ۱۰روزه واکسیناسیون افراد باالی

به نمادی از همکاری همه اعضای سازمان

 ۱۸سال به هفت میلیون دز واکسن نیازمندیم .

شانگهای باشد».

به گزارش ایسنا ،علیرضا زالی در جلسه فوقالعاده

او سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

ستاد مدیریت و مقابله با ویروس کرونای استان

را همواره مبتنی بر مشارکت فعال در سازمان

تهران که با حضور استاندار برگزار شد ،گفت:

های بینالمللی ،چندجانبهگرایی و مخالفت

برای اینکه بتوانیم تمام افراد باالی  ۱۸سال را

با یکجانبه گرایی بر پایه عدالت ،همکاری،

تحتپوشش واکسیناسیون قرار دهیم طبیعتا

احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش

امکانات الزم برای آن برای ما فراهم نیست و این

سازنده در مواجهه با چالشهای بینالمللی

جلسه امروز برگزار شد تا برنامه ریزی های الزم

و منطقهای تعریف کرد.

برای این کار انجام شود و اگر این امکانات فراهم

او سپس چالش های نظام بینالملل را

شود می توانیم ظرف ده روز واکسیناسیون در استان

برشمرد و گفت« :چالش اول ،همه گیری

را به اتمام برسانیم.او ادامه داد  :اولین تاکتیک ما

کرونا است که نه تنها سالمت ملتهای

افزایش مراکز تجمیعی است و موارد دیگر شامل

جهان را هدف قرار داده بلکه پیامدهای

افزایش شیفت های مراکز به دو و سه شیفت،

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی قابل

استفاده از ظرفیت بیمارستان ها که امکانات الزم

توجهی نیز در بر داشته است .ما از تالشهای

و فضای جداگانه دارند و همچنین مراکز بهداشتی

اعضای سازمان شانگهای ،بخصوص چین و

که فعال نبودند هم وارد مدار شوند ،این دست

روسیه و هند ،برای کمک به واکسیناسیون

اقداماتی است که می تواند سرعت بیشتری به

جهانی تشکر میکنیم ،تحریم یا تروریسم

واکسیناسیون دهد.زالی افزود :اگر بخواهیم کل

اقتصادی هم چالش دیگری است که به

واکسیناسیون تهران را انجام دهیم به  ۲۰میلیون

مهمترین ابزار سلطه طلبان برای تحمیل

دوز واکسن نیاز داریم و تا روز گذشته  ۷میلیون و

اراده به دیگران بدل شده است .تحریم یا

 ۱۲۵هزار واکسن در تهران تزریق شده و یعنی ما به

تروریسم اقتصادی از موانع کلیدی پیشبرد

 ۱۳میلیون واکسن دیگر برای پوشش کامل دو دوز

همگرایی منطقهای محسوب میشود.

تهران نیازمندیم؛ اما برای واکسیناسیون در این ۱۰

سازمان همکاری شانگهای به طراحی

روز ۱۳ ،میلیون نیاز نداریم بلکه با هفت میلیون

ساختارها و مکانیسمهای مقابله جمعی با

دز این کار انجام خواهد شد.فرمانده ستاد مقابله با

تحریم نیاز دارد .تحریمهای یکجانبه تنها

کرونای استان تهران این را هم گفت که از وزارت

علیه یک کشور نیست بلکه همانگونه که در

بهداشت درخواست کردیم که این هفت میلیون دز

سالهای اخیر روشن شده تعداد بیشتری

واکسن را در اختیار ما قرار دهد.

از کشورهای مستقل ویژه اعضای سازمان را
در بر میگیرد .طراحی مکانیسمهای مقابله

تعلیق واکسن اسپوتنیک

جمعی با تحریمهای یکجانبه در قالب این
سازمان اهمیت و ضرورت دارد».او در ادامه
صحبتهای خود مسئولیت به وضعیت
افغانستان اشاره کرد و گفت« :وضعیت ایجاد
شده در افغانستان ،تماما بر عهده آمریکا و
کشورهای همکار او در این مدت است .اما ما
کشورهای منطقه بایستی شرایطی را فراهم
کنیم تا مردم افغانستان بتوانند بر مشکالت
خود چیره شوند و مسیری را برای آیندهای
مطمئن ترسیمکنند .ازنظرجمهوری اسالمی،
این مهم تنها از طریق کمک کشورهای منطقه
به مشارکت مؤثر همهی اقوام در حاکمیت
آینده افغانستان محقق خواهد شد .طبیعتا
کشورهای منطقه صرفا نقش تسهیلگری
دارند .دخالت خارجی در افغانستان بر
مشکالت میافزاید و در نهایت ،بر بیثباتی
در آن کشور دامن میزند.بر همین اساس،
جمهوری اسالمی ایران آماده است تمام توان
خود را در خدمت ایجاد حکومتی فراگیر ،همه
شمول و مستقل در افغانستان قرار دهد و
همانند تمامی این سالهای سخت که در
کنار برادران و خواهران افغانی خود بودهایم،
به یاری آنان بشتابیم .لکن ،مایلم تأکید کنم
که تحقق چنین هدفی از عهده هیچ کشوری
به تنهایی برنمیآید و نیازمند کار مشترک و
سامان یافته در قالب ساز و کارهای منطقهای
است».رئیسی همچنین تامین حقوق ملت
ایران در حوزه برنامه صلحآمیز هستهای،
تضمین منافع مشترک کشورهای درحال
توسعه خواند .هیچ موضوعی نمیتواند
فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران را که در
چارچوب مقررات بینالمللی انجام میشود،
دچار توقف نماید».

از سوی سازمان جهانی بهداشت
یک مقام سازمان جهانی بهداشت ()WHO
از تعلیق در روند تایید واکسن کرونای تولید
روسیه موسوم به "اسپوتینک وی" خبر داد.
به گزارش ایسنا ،این سازمان بهداشتی جهانی
گفته است روند تایید این واکسن موقتا تعلیق
میشود تا زمانی که دست کم یک کارخانه
روسی برای تولید واکسن بازرسی شود.
جارباس باربوسا ،یکی از مدیران ارشد سازمان
جهانی بهداشت اعالم کرده است که روند
تایید واکسن روسی "اسپوتینک وی" به دلیل
نواقصی که در کارخانههای محل تولید این
واکسن بوجود آمده تعلیق میشود.
طبق گفته این مقام بهداشتی ،درخواست
روسیه برای صدور مجوز اضطراری پس از بروز
این خطا در بازرسی سازمان جهانی بهداشت در
روسیه در ماه مه متوقف شده است.
یکی از اشکاالت این بوده است که برای
آلودگی بطر یهای حاوی واکسن
ِ
پیشگیری از
تدابیری اتخاذ نشده است.
پس از انتشار یافتههای این سازمان ،کارخانه
سازنده واکسن متذکر شد که با این حال
بازرسان ،ایمنی یا اثربخشی واکسن را زیر
سوال نبردند .هرچند دانشمندان مستقل به
"مسکوتایمز" گفتند که نقض تولید میتواند بر
کیفیت واکسن تأثیر بگذارد.
به گزارش دویچه وله ،در عین حال کارخانه
روسی سازنده واکسن اسپوتینک وی در
واکنش به درخواست سازمان جهانی بهداشت
اعالم کرده که این ایرادها را برطرف کرده است.

بحران اقلیمی

بزرگترین درخت دنیا در خطر آتشسوزی
پیام ما-آتشنشانان در تالش برای نجات

گسترده پارسال هم هزاران درخت بسیار

باعث از بین رفتن  7500تا  10600درخت

درختان بزرگ و قدیمی از آتش سوزی

بلند این منطقه که هزاران سال قدمت

سکویا شد.

در سیرا نوادای کالیفرنیا هستند ،آنها

دارند را از بین برده بود.

خشکسالی تاریخی و موج گرمای ناشی

پایه بزرگترین درخت جهان را در یک پتو

درخت ژنرال

شرمن بزرگترین درخت

از تغییرات آب و هوایی ،مبارزه با آتش

مقاوم در برابر آتش پیچیده اند.

جهان از نظر حجم به مار میرود .ارتفاع

سوزی در غرب آمریکا را سخت کرده

ربکا پترسون سخنگوی آتش نشانی گفت:

آن  84متر و سطح آن  31متر است.

است .دانشمندان می گویند تغییرات آب و

درخت عظیم ژنرال شرمن در پارک ملی

درختان کهن و غول پیکر این منطقه

هوایی در  30سال گذشته منطقه را بسیار

سکویا و برخی دیگر از درختان غول پیکر

در طول زمان تا حدی با آتش سازگار

گرمتر و خشکتر کرده است و همچنان

شدهاند آنها میتوانند با رهاسازی دانه

بحران آب و هوایی آتش سوزیهای

در پوشش ضدآتش پیچیده شده اند.
آتش نشانان تابلوی تاریخی ورودی

و ایجاد فضای مناسب به رشد

پارک ملی سکویا را هم با پتوهای ضد

جوان کمک کنند اما شدت فوقالعاده

آتش سوزیهای این جنگل یکی از

گاردین،

آتش سوزیها که ناشی از تغییرات آب

آخرین آتش سوزیهای طوالنی تابستانی

این پتوها میتواند

و هوایی است میتواند حتی این درختان

در آمریکاست که نزدیک به  9195کیلومتر

گرمای شدید را برای مدت کوتاهی تحمل

را تحت تاثیر قرار دهد .به گفته سرویس

مربع را در کالیفرنیا سوزانده و صدها خانه

کند .مقامات فدرال میگویند چندین

پارک ملی آتش سوزی سال گذشته زمانی

را ویران کرده است.

حریق

پیچیدهاند.به

روکش آلومینیومی

گزارش

سال است که از این مواد در سراسر
غرب آمریکا برای محافظت از سازههای
حساس در برابر آتش استفاده میکنند.
مشاهدات نشان میدهد خانههای نزدیک
دریاچه تاهو که با مواد محافظتی پیچیده
شده بودند در آتش سوزی نجات یافتند و
بقیه خانههای اطراف تخریب شدند.
آتش سوزی کلونی یکی از دو آتش
سوزی بزرگ
که

در پارک ملی سکویا بود

احتمال دارد به جنگل غول پیکرها

در پارک ملی سکویا برسد و  2000درخت
این جنگل را به خطر بیاندازد .آتش سوزی

درختان

جنگلی را مکرر و مخربتر خواهد کرد.
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آتشسوزی لوداب پس از چهار روز شدت گرفته و مسئوالن بویراحمد درخواست نیرو کردهاند

برخی گزارشات علت آتشسوزی عامل
انسانی و عمدی است چرا که طبق گفته

آتش «نیر» خاموش نمیشود

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع

شاهدان دیده شده که یک نفر در تاریکی

سازمان هواشناسی خبر داد

شب در حال آتشزدن نقطه به نقطه
جنگلها ست » .

وزش باد و رعد و برق

محمد محمدی ،مدیرکل مدیریت بحران

رئیس اداره منابع طبیعی بویراحمد :نیروها پس از چند روز حضور فعال و شبانهروزی ،خسته شده و دیگر توانی ندارند

در برخی از استانها

استان کهگیلویهوبویراحمد هم دو روز
پیش به ایسنا گفته بود که «علت آتش

اوحدی ،فعال محیط زیست 50 :نفر با کمترین امکانات برای خاموش کردن وسعتی بزرگ تالش میکنند

مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی

سوزی عوامل انسانی بوده و در دست

از رگبار پراکنده ،گاهی همراه با رعد و برق

بررسی است» .اما تا کنون هیچ مظنونی

در شمال استانهای آذربایجان غربی و

در این رابطه دستگیر نشده است.

شرقی،برخی مناطق استانهای اردبیل،

روند آتشسوز یهای

کهگیلویهوبویراحمد
رئیس

به گفته

اداره

گیالن ،مازندران ،گلستان و خراسان شمالی

منابع

خبر داد.

طبیعی

صادق

بویراحمد روز پنجشنبه  ۲۵شهریور ماه سه
فقره آتشسوزی در جنگلهای بویراحمد
در جنگلهای مشرف بر آبشار یاسوج،
تنگ چیتاوه بخش چیتاب ،پشت سد
جوزار و همچنین جنگلهای لوداب رخ
داده است .اما این تنها آتشسوزیهای
رخ

در منطقه

داده

استان

نیست.

کهگیلویهوبویراحمد حدود یک میلیون و
 ۵۰۰هزار هکتار مساحت دارد که از این
میزان یک میلیون و  ۴۲۶هزار و ۳۰۰
هکتار یعنی حدود  ۹۰درصد آن ،اراضی
ملی بوده که  ۸۷۳هزار و  ۶۰۰هکتار
جنگل و  ۵۵۲هزار و  ۷۰۰هکتار آن را
مرتع تشکیل میدهد و در واقع  ۲۰درصد
جنگلهای زاگرس در کهگیلویهوبویراحمد

در روزهای گذشته نیروهای
منابع طبیعی در کنار نیروی
مردمی به خاموش کردن آتش
کمک میکردند .اما اوحدی
میگوید نیروی مردمی و دولتی
حدودا  50نفرند و تعدادشان
نسبت به وسعت آتش واقعا کم
است .عالوه بر این تجهیزات
کافی هم در اختیار این نیروها
نیست .نیروهای مردمی
دمندهای در اختیار ندارند و با
شاخه تر با آتش مقابله میکنند

واقع شده است.

ضیائیان

بیان

کرد:

براساس

نقشههای پیشیابی هواشناسی تا روز
یکشنبه ( ۲۸شهریور) در شمال استانهای
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ،برخی
مناطق استانهای اردبیل ،گیالن ،مازندران،
گلستان و خراسان شمالی ،وزش باد شدید
موقتی ،رگبار پراکنده ،گاهی همراه با رعد و
برق رخ میدهد.
او افزود :همچنین از روز یکشنبه تا سهشنبه
در ارتفاعات استانهای هرمزگان ،جنوب
سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان در
ساعات بعدازظهر رشد ابر ،بارش پراکنده و
خفیف ،گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
به گفته ضیائیان ،روزهای جمعه و شنبه
( ۲۶و  ۲۷شهریور) به سبب نفوذ پرفشار
و شمالی شدن جریانات برای نوار
شمالی کشور کاهش نسبی دما انتظار

| پیام ما |

از ابتدای سال جاری تاکنون  ۳۸فقره آتش

میرود و دریای خزر تا صبح یکشنبه

سوزی در عرصههای طبیعی این استان

مواج خواهد بود.

خاموش شده که برای اطفای حریق  ۱۰مورد
آن از بالگرد کمک گرفته شده است.
از سوی دیگر امسال پنج آتشسوزی

|پیام ما| چهار روز است که دود گستردهای از کوه «نیر» به آسمان بلند میشود .دود برخواسته از آتشی است که روز سهشنبه هفته پیش
| نویسنده |
| سمت |

در چند نقطه از جنگلهای لوداب برپا شد و حاال شعلهها وحشیتر از همیشهاند .نیروهای منابع طبیعی و گروههای مردمی حاضر در

ش در این نقطه کوهستانی لوداب میچرخید و هر گیاهی را خاکستر میکرد ،بارها مردن شعلهها و گر
منطقه در روزها و شبهایی که آت 
گرفتن دوبارهشان را دیدهاند و حاال خستهتر از همیشهاند .آنجا صخرهای و پر از شیب است و گویی دیگر کسی حریف شعلهها نیست.

مسئوالن منابع طبیعی منطقه میگویند از هواپیمای آتشنشان و آبپاش کاری برنمیآید و برای نیروی انسانی بیشتر درخواست کمک
کردهاند.

 50نفر در بلندیهای کوه نیر با آتش
مقابله میکنند .در این روزها هر کنده
سوختهای ،جرقه ادامه آتشسوزی و
زبانهکشیدن شعلهای دیگر بوده و از دیروز
حریق قدرتمندتر شده است .وسعت منطقه
سوخته بسیار گسترده است و برخی
فعاالن حاضر در منطقه میگویند تا دیروز
دست کم  300هکتار از نقاط مختلف منطقه
سوخته و خاکستر شده است.
عباس حسنزاده ،رئیس اداره منابع طبیعی
شهرستان بویراحمد ظهر دیروز از شعلهور
شدن دوباره آتش در جنگلهای کوه نیر
خبر داد و درخواست کمک کرد .اینطور که
او گفته «آتشسوزی از سهشنبه آغاز شده
و تاکنون در چند مرحله مهار شده اما از
ساعاتی پیش به علت وزش باد ،پوشش
علوفه حدود ۲متری ،دچار آتشسوزی
گسترده و شدید شده است» .او عالوه
بر اینها گفت که «نیروهای منابع طبیعی
پس از چند روز حضور فعال و شبانهروزی،
خسته شده و دیگر توانی ندارند» .فعاالن
حاضر در منطقه میگویند نیروها به آب
و غذا احتیاج دارند و بسیاری از مردم از
روستاها غذا و آب میآورند .حسنزاده هم
از مردم و طبیعت دوستان خواسته که «هر
کس با هر آنچه از دستش برمیآید برای
کمک به مهار آتشسوزی کوتاهی نکند».
بر اساس توضیح رئیس اداره منابع

طبیعی بویراحمد تا دیروز چهار سورتی

«پیام ما» میگوید« :در حال حاضر

با آتش مقابله میکرد هاند» .به عالوه

پرواز برای انتقال نیرو انجام شده و

آتش به سمت منطقه گند یخوری و کَ ل

«بخشدار منطقه لوداب هم در کنار مردم

بالگرد برای سوختگیری به یاسوج

فراخ در حال حرکت است .متاسفانه

تالش میکرد».

برگشته است .حاال اما «شرایط منطقه

از دیشب (پنجشنبه) پشت کوه نیر،

اوحدی معتقد است که این آتشسوزی

به گونهای است که استفاده از هواپیمای

روبهروی بیدانجیر هم درگیر حریقی

عمدی است چون «چند نفر محلی

آتشنشان و آ بپاش جوابگو نیست و

شدید شده و اکنون آتش از پشت کوه

دید هاند که عد های در حال سوزاندن

بیش از هر چیز به نیروی انسانی نیاز

به سمت جلو در حال پیشروی است».

منطقه

در روزهای گذشته

ا ست » .

امید سجادیان ،دبیر شبکه تشکلهای

غالمحسن

دو روز پیش هم محمد داور ،فرمانده

محیط زیست و منابع طبیعی استان

منابع طبیعی استان کهگیلویهوبویراحمد

استان

کهگیلویهوبویراحمد نیز میگوید« :افراد

هم همین را گفته بود« :طبق شواهد و

یگان

حفاظت

منابع

طبیعی

کهگیلویهوبویراحمد گفته بود صخرهای

حاضر

و سختگذر بودن کوه ،اطفای حریق

آتشسوزی بسیار سخت و غیرقابل

در

منطقه

میگویند

را مشکل کرده و از طرف دیگر بالگرد

کنترل شده و تنها امیدواری این است

اعزا مشده به منطقه هم نتوانسته روی

که آتش به صخرهها برسد و خودش

کوه بنشیند ،نیروها را در پایینتر از

خاموش

محل آتشسوزی پیاده کرد و آنها پس

در این شرایط گالیه اوحدی ،فعال محیط

از ساعتی پیاد هروی به محل آتشسوزی

زیست درباره کمبودها ،همان گالیههای

رسید ند .

حلنشده همیشگی است .او می گوید:

تجهیزات و نیرو نداریم

اینطور که علیرضا اوحدی ،فعال
محیط زیست حاضر در منطقه نیر
میگوید «آتش از روز سهشنبه حدودا
ساعت  19از منطقه «کِ ُسک» و « پَهنه»
شروع شد و به سمت باالی کوه حرکت
کرد .بعد شعلهها دو بند «بزرگ» و
«شولی» را درگیر کرد و تا دیروز (جمعه)
این دو بند به طور کامل سوختند .او
درباره وضع کنونی پیشروی آتش به

حکمتیان

اصل،

مدیرکل

گسترده در جنگلها و مراتع شهرستان
کهگیلویه

خاموش

شد

و

جنگلهای

شهرستان

های

گچساران،

و

بویراحمد

هر

کدام

چهار

بهمئی
بار

نیروهای

منابع

طبیعی در کنار نیروی مردمی به خاموش
کردن آتش کمک میکردند .اما تعداد
آنها کم است .نیروی مردمی و دولتی
حدودا  50نفرند .تعدادشان نسبت به
وسعت آتش واقعا کم است .تجهیزات
کافی هم در اختیار این نیروها نیست».
او میگوید روز پنجشنبه که در منطقه
بوده «نیروهای مردمی دمند های در
اختیار نداشتهاند و با شاخه تر درختان

در  ۱۳منطقه ناسالم شد

شاهد

شاخص کیفی هوای اصفهان در روز

آتشسوزی گسترده بودند .در همین

جمعه با میانگین  ۱۲۴وضعیت ناسالم

مدت در شهرستان چرام  ۲فقره و در

برای گرو ههای حساس را نشان داد.

شهرستانهای لنده و باشت هر کدام یک

کارشناس

آتشسوزی گسترده مهار شد.
آتشسوزی

بر

عرصههای

این مطلب به مهر گفت :کیفیت هوا

طبیعی

براساس اطالعات ایستگا ههای پایش

کهگیلویهوبویراحمد در سال جاری را ۲۵۰

فعال در خیابان احمدآباد با شاخص

میلیارد ریال برآورد کرد هاند.

 ،۱۳۷پروین با شاخص  ،۱۰۳استانداری

استان کهگیلویهوبویراحمد که با حدود

با شاخص  ،۱۳۰انقالب و رهنان با

 ۱۶هزار و  ۲۴۹کیلومتر مربع دارای ۵۵۲

شاخص  ،۱۱۳رودکی با شاخص ،۱۱۷

هزار هکتار مرتع و بیش از  ۸۰۰هزار هکتار

فیض با شاخص  ،۱۰۴باهنر و کاوه با

جنگل ،سرزمینی مرتفع و کوهستانی با
اقلیم سردسیری و گرمسیری است.

در حالی که جنگلهای کوه نیر پس از

مهار شد و عملیات خنکسازی نیز با پرواز

چهار روز هنوز در محاصره آتش است،

بالگرد آبپاش انجام گرفت».به گفته او هنوز

صبح دیروز ،پس از  ۷۲ساعت تالش

خسارتهای واردشده به طبیعت و منطقه

شبانهروزی ،سرانجام آتشسوزی منطقه

حفاظتشده شالومنگشت برآورد نشده

حافظتشده «شالو مُ نگشت» در محدوده

است ،اما «همه برآوردها و تحقیقات نشان

شهرستان دزپارت خوزستان ،مهار شد.

میدهد تنها راهکار پایدار حفظ طبیعت و

هژیر کیانی ،دبیر انجمن دوستداران

محیط زیست ،آموزش و توانمندسازی

طبیعت و محیط زیست خوزستان به ایلنا،

جوامع محلی و برون سپاری مدیریت

گفت «:طی  ۷۲ساعت گذشته با حضور

آن به مردم در قالب طرحهای مشارکتی

به موقع مردم ،محیطبانان ،سرپرست

دولتی -مردمی است .به عنوان مثال برای

فرمانداری دزپارت و با پیگیریهای عبدهللا

پیشگیری از خسارتهای آتش سوزیها

ایزدپناه ،نماینده مردم شهرستانهای ایذه

میتوان با آموزش و تجهیز تیمهای

و باغملک در مجلس  ،سرانجام آتش در

اطفاء حریق داوطلب محلی ،جلوی این

کوهستان مُ نگشت مشرف به «تنگ قاف»

خسارتهای جبرانناپذیر ملی را گرفت».

شاخص  ۱۱۲و میرزا طاهر با شاخص

آتش عصر سهشنبه از منطقه

آتش کوهستان منگشت مهار شد

 ۱۱۴در وضعیت ناسالم برای گرو ههای
حساس تشخیص داده شد.

«کِ ُسک» و «پَهنه» شروع شد

محمود مزارع افزود کرد :هوا در ایستگاه

و به سمت باالی کوه حرکت

خیابان جی با شاخص  ،۱۸۱بزرگراه

کرد .بعد دو بند «بزرگ» و
«شولی» را درگیر کرد و تا
جمعه این دو بند به طور کامل
سوختند .در حال حاضر آتش

خرازی و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۵۷
برای عموم شهروندان در این مناطق
ناسالم است و ایستگاه خیابان فرشادی
با شاخص  ۷۹در وضعیت قابل قبول قرار
گرفتند .

به سمت منطقه گندیخوری

بنا به اعالم اداره کل هواشناسی استان

و کَ ل فراخ جلو آمده و حریق

اصفهان به علت استقرار جوی پایدار

در پشت کوه نیر هم در حال
پیشروی است

تا اواسط هفته پیش رو شرایط برای
افزایش غلظت آالیند ههای جوی به ویژه
در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله
کالنشهر اصفهان فراهم است

نجات بچه «اورکا»

درنزدیکی سواحل روسیه

بحران آب

گروهی از امدادگران در شرق روسیه روز

بیانیه انتقادی شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشوردرباره «آبهای ژرف»

در بخش آب بر اقدامات غیرنمایشی تمرکز شود
شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و

امور

آزمایشگاه

حفاظت

محیط زیست استان اصفهان با بیان

کارشناسان منابع طبیعی میزان خسارت

وضعیت

شود».

«در روزهای گذشته

بود هاند».

شاخص هوای اصفهان

مجدد اشتباه را به گونهای جدید تکرار کنیم.

بنیانهایی پرسشبرانگیز برای متخصصان

منابع طبیعی کشور با صدور بیانیهای ضمن

درست است برخی درمانها خود دردافزا

و دغدغهمندان آب و خاک این مرز و بوم

انتقاد از موضوع «آبهای ژرف» ،از وزیر

هستند و در بخش مدیریت منابع آب،

است و از هر نوع مستند علمی و فنی قابل

نیرو و مدیران عالی بخش آب ،درخواست

موضوع «آبهای ژرف» و نیز بخش بزرگی از

اعتنا تهی است ،اضافه میکند« :آیا دلخوش

کرد که درسهای آموخته شده و نتایج

انتقال آبها از این قرارند».

شدن و دل خوش کردن بهرهبرداران به منابع

مستند مسیرهای طیشده تاکنون را مدنظر

شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست

عمدتا تجدیدناپذیر و محدود و بعضا با

قرار دهند و با رصد دقیق و شناخت درست

و منابع طبیعی کشور در ادامه این بیانیه

کیفیتی غیرقابل استفاده برای عموم مصارف،

وضعیت موجود و تخمین آینده کشور از

انتشار اخباری مبنی بر یافتن شاهکلیدی

نوعی انحراف از اقدامات اصولی بهویژه در

تجربه مسیرهای پرهزینه برای ملت و منابع

برای رفع مشکالت آبی از طریق استخراج

بخش مدیریت مصرف ،کاهش برداشت از

اصیل و اصلی کشور؛ هرچند که برای عدهای

آب ژرف از اعماق هزاران متری و دستیابی

آبخوانها ،تغییر رویههای تعادلبخشی و

پرسود بوده باشند ،به طور جدی اجتناب کنند

به رودهایی در زیر ایران را نشان از یک

سازگاری با کمآبی نیست؟! آیا در وهله اول،

و تمرکز بخش آب را بر اقدامات اصولی و

جوسازی و ویژهنمایی ناشی از سیاسیبازی

نبود حجم قابل اعتنای آب مورد ادعا و در

غیرنمایشی اما اثربخش ،معطوف دارند.

میداند و ادامه میدهد« :بعضا از سوی

وهله بعد هزینههای سرسامآور استحصال و

در بخشی از این بیانیه آمده است« :پس

برخی مسئوالن اظهارنظرهایی کامال غیرعلمی

معضالت دفع پساب ناشی از شوریزدایی و

از سالها و دههها بیتوجهی به ظرفیتهای

به گوش میرسد که  ۱۵۰۰مترمکعب آب را

همچنین ایجاد وابستگی به منابعی ناپایدار

محدود منابع طبیعی از جمله منابع آبی و

از چاهی در سیستان از عمق بیش از ۲۰۰۰

در این مسیر ،بهدرستی مورد بررسی قرار

خصوصا آبهای زیرزمینی ،عیان شدن

متری در یک شبانهروز استحصال کردهایم.

گرفته و دیده شده است؟!! از وزیر محترم

چالشهای متعددی؛ زنگ هشدار را به

آیا این میزان را که معادل حدود  ۲۱لیتر در

و مدیران ،کارشناسان و مشاوران عالی بخش

صدا درآورده و لزوم تغییر رویه و رویکردها

ثانیه ،دبی یک چاه است و آن هم از ذخایر

آب ،اکیدا درخواست میشود درسهای

را گوشزد کرده است .شنیدن این هشدار و

غیرقابل تجدید و بسیار محدود ،میتوان

آموخته شده و نتایج مستند مسیرهای

عزم جدی برای اتخاذ تصمیمات سخت در

یک پیروزی قلمداد کرد؟ آیا دستیابی به

طیشده تاکنون را مدنظر قرار دهند و با رصد

راستای حرکت به سوی مدیریت پایدار منابع

آبی با کیفیتی در حد آب دریای آزاد و حتی

دقیق و شناخت درست وضعیت موجود حال

ی است که تلخی چالشها
آبی ،رخداد مبارک 

بعضا شورتر از آن را میتوان به عنوان یک

و تخمین آینده کشور از تجربه مسیرهای

را تا حدی درمان میکند اما بخش تلختر

دستآورد ،رسانهای کرد؟»

پرهزینه برای ملت و منابع اصیل و اصلی

قضیه آن است که در این تغییر سمت و سو،

این بیانیه با اشاره به اینکه طرح مذکور دارای

کشور؛ هرچند که برای عدهای پرسود بوده

پنجشنبه یک «نهنگ قاتل» یا « اُرکا»
باشند ،به طور جدی اجتناب کنند و تمرکز

چنین پروژهای بیش از آنکه در سودای

بخش آب را بر اقدامات اصولی و غیرنمایشی

تامین آب پایدار برای بخشی از کشور باشد،

اما اثربخش ،معطوف دارند».

یک کارسازی شیک برای مصرف اعتبارات و

در ادامه این بیانیه آمده است« :حقیقت آن

ایجاد پروژههای پولساز برای عدهای است».

است که با توجه به مباحث جدی اجتماعی

شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست

و فرهنگی مرتبط با مدیریت منابع آبی در

و منابع طبیعی کشور در پایان این بیانیه

ن سیستان و بلوچستان،
کشور بهویژه در استا 

با ابراز نگرانی از جریانسازی غیرمفید و

حرکت به سمت ایجاد اقناع علمی و

هدررفت سرمایههای ملی در ازای نتایجی

کارشناسی و فنی و متعاقب آن تقویت

غیرقابل توجیه فنی و اقتصادی آمادگی

زیرساختهای اجتماعی نیز یکی دیگر

خود را برای تشریح موضع مخالفت
با

از دغدعهها است؛ ضمن اینکه در پیگیری

کارشناسان،

اجرای چنین پروژهای بیتوجهی عجیب و

چنین پروژهای و همچین انعکاس و انتشار

صاحبنظران ،کنشگران

دردآور به قوانین و مقررات بهویژه عدم وجود

دالیل و استداللهای موافقان این ایده و

مطالعات جامع ،ارزیابی محیط زیستی و

نیز میزبانی نشستهای کارشناسی در این

پیوست اجتماعی ،خود به عاملی تاییدکننده

زمینه و با حضور موافقان و مخالفان اعالم

برای اثبات این مدعا بدل شده است که

کرده است.

را که در نزدیکی ساحل گیر افتاده بود،
نجات دادند.به گزارش ایسنا ،این جانور
آبزی به دنبال پدیده جزر و مد پایین
در منطقه «ماگادان» در شرق روسیه در
نزدیکی ساحل گیر افتاده بود.تصاویری
که یکی از شبکههای تلویزیونی روسیه
منتشر کرده است نشان میدهد این
اُرکا با وجود جثه نسبتا کوچک خود
قادر نبود به تنهایی به دریا بازگردد.به
گزارش یورونیوز ،جثه کوچک این اُرکا

آیا در وهله اول ،نبود حجم
قابل اعتنای آب مورد ادعا و در
وهله بعد هزینههای سرسامآور
استحصال و معضالت دفع
پساب ناشی از شوریزدایی و
همچنین ایجاد وابستگی به
منابعی ناپایدار در این مسیر،
بهدرستی مورد بررسی قرار
گرفته است؟

به این معنا است که او یک بچه «نهنگ
قاتل» بوده است .طول بدن «نهنگهای
قاتل» در دوران بزرگسالی به هشت متر
میرسد.

محیطبان تنگ صیاد

دردرگیری با شکارچیان
مجروح شد

در درگیری شکارچیان غیرمجاز با محیطبانان
در منطقهی تنگ صیاد چهارمحال و
بختیاری ،یک محیطبان بر اثر اصابت گلوله،
مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت.
بر اساس این خبر که عصر دیروز منتشر شد،
ط زیست
تالش مشترک یگان حفاظت محی 
و نیروی انتظامی برای شناسایی عامالن این
واقعه ،در حال انجام است.
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مقدار و ترکیب مواد منفجره و دهها معیار

آغاز مرمت فصل جدید
قلعه مچی در هامون

معاون میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان
از آغاز مرمت فصل جدید قلعه مچی در
شهرستان هامون خبر داد.
مجید کالنوری گفت« :در این فصل از
الیهبرداری طبقات فوقانی و همچنین اجرای

دارد .مثال این که برای واگذاری یک معدن
و صدور مجوز فعالیت آن ،از محیط زیست

حاکمان حوزه جنوبی دشت سیستان بوده

استعالم نمیشود .فقط برای صدور مجوز در

است».

مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست

ل میراثفرهنگی
بهگزارش روابطعمومی ادارهک 

یعنی مناطق چهارگانه از این اداره استعالم

سیستان و بلوچستان ،به گفته او بنای قلعه

میکنند .در حالی که فعالیت معادن در هر

مچی از جمله بناهای با پالن دو ایوانی بوده،

نقطهای باشد به طور مستقیم روی محیط
| ایرنا |

زیست تاثیر میگذارد».

پس از  ۱۳۹سال روی
دیوار میرود

یک طراحی مربوط به سال  ۱۸۸۲که به
تازگی به ونسان ونگوگ منسوب شده ،برای

انتشار تصاویری از معدنکاوی در محور خطیرکوه مازندران ،واکنشهایی به همراه داشته است

زخم انفجارهای معدنی بر طبیعت سوادکوه
رئیس اداره محیط زیست سوادکوه :محل انفجار در محدوده مناطق تحت حفاظت ما نیست

نخستین بار از دیروز در موزه استاد هلندی

اما استفاده از این میزان مواد منفجره را پیگیری میکنیم

در آمستردام به نمایش درآمد.
به گزارش هنرآنالین ،نقاش نامدار «از
نفس افتاده» را در سالهایی طراحی کرده

تصاویر تازهای که محیطبانان و فعاالن محیط زیست از انفجار یک معدن شن و ماسه در سوادکوه منتشر کردهاند هولناک است؛ انفجاری

که برای نقاشی کشیدن تمرین میکرد و

بدون مجوز درست در همسایگی زیستگاه گونههای نادر جانوری البرز مرکزی .اهالی منطقه میگویند این انفجارها به طور مستمر انجام

هنوز به مرحله استادی نرسیده بود .این

میشوند و معدنکاوان باکی از اعمال قانون ندارند .در همین تصاویر تازه هم پیداست که جادهای فرعی را بستهاند و کوه را منفجر میکنند

طراحی  ۱۳۹ساله که در گنجینه آثار یک

و بعد تودهی عظیم از گردوغبار آسمان و زمین را فرامیگیرد.

میشود،

تا امروز به نمایش درنیامده و فقط چند
نفر انگشتشمار از وجود و ارزش آن خبر
داشتهاند .قرار است «از نفس افتاده» تا
دوم ژانویه  ۲۰۲۲در موزه ونسان ونگوگ
آمستردام برابر چشم دوستداران نقاشی و
نقاش هلندی قرار بگیرد.
مالک این طراحی قدیمی که هویتش
هنوز فاش نشده ،نمیدانست خالق اصلی
آن کیست .به همین دلیل از مدیران موزه
ونگوگ خواست ارتباط آن را با استاد
هلندی بررسی و تایید کنند .تیو میدندورپ،
پژوهشگر ارشد موزه ونگوگ معتقد است
این طراحی مربوط به دورانی است که
ونسان در الهه زندگی و فعالیت میکرد و
نشانههایی از شیوه طراحیهای او در آن
زمان در تابلو «از نفس افتاده» یا «فرسوده»
هم به چشم میخورد.
امیلی گوردنکر ،مدیر موزه ونگوگ در
آمستردام در بیانیهای اعالم کرد« :این
موردی بسیار نادر است که پس از این
همه سال یک طراحی تازه به کارنامه
ونسان ونگوگ افزوده شود .ما مفتخریم
که

میتوانیم

این

باشند دستکم باید حجم انفجار را پایینتر
بیاورند».

قانون؛ اولویت حفاظت
محیط زیست

این مسئول درباره این که فعالیت این
واحدهای معدنی به بهانه اشتغالزایی حتی
در صورت بروز تخلف مورد حمایت بعضی
مسئوالن شهرستانی و استانی قرار دارد نیز
اظهار میکند« :چنین موضوعی را دستکم
در حوزه محیط زیست تأیید نمیکنم .صراحتا
اعالم میکنم که به سفارش هیچ مسئولی در
هر جایگاهی برای نادیده گرفتن اولویتهای
محیط زیست توجه نمیکنیم».

در فعالیت معادن شده که به محیط زیست
آسیب میرساند« .مثال میبینیم که یک

مرد خسته ونگوگ

نتوانیم آنها را مجاب کنیم که انفجار نداشته

به گفته او این روند منجر به یک رویه بینظم

الحاقی خارجی تشکیل شده است.

طراحی

ریشه در ضعف قوانین هم داشته باشد.

همین نقطه یک روستا واقع شده است .اگر

قوانین عجیب و غریب در این زمینه وجود

به عنوان مرکز حکمرانی خاندان رئیسی از

مجموعهدار هلندی

زیست انجام شده است .مسألهای که شاید

زمینشناختی منطقه اثرگذار است .باالدست

معدنها میداند و میگوید« :یک سری

انجام میشود».

نگهداری

بدون اطالع قبلی نیروهای حفاظت محیط

ایجاد میکند و خود انفجار نیز روی ساختار

معادن را یکی از چالشهای قانونی فعالیت

او افزود« :این بنا در عهد صفویه تا قاجار

دارای تزئینات ارزشمندی با همین مصالح

مقررات وجود ندارد .چرا که چنین انفجاری

و صدای انفجار قطعا برای اهالی مزاحمت

برخی فرآیندهای عجیب در صدور مجوز برای

تاسیساتی بهمنظور بهرهبرداری و احیای اثر

است و از دو قسمت بنای اصلی و معماریهای

مسکونی هستند نظارت چندانی بر این

محل تردد ساکنان چند روستاست .گردوغبار

محیط زیست شهرستان سوادکوه وجود

شمالی و جنوبی و نیز اجرای زیرساختهای

مصالح بهکاررفته در آن خشت و گل است،

دیگر توجه شده است .اما به نظر میرسد در
معادن مازندران که عمدتا نزدیک به مناطق

مسائل مربوط به حیات وحش ،این محور

ابراهیم فالحی ،رئیس اداره حفاظت

پوششهای گنبدی و اجرای اندود ایوانهای

میتواند جلوی این آسیبها را بگیرد.
او از سوی دیگر میگوید« :عالوه بر این

موازیکاری ضد محیط زیستی

مرمت این اثر اقداماتی شامل آواربرداری و

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

غفوری ،فعال محیط زیست:
افراد حاضر در منطقه میگویند
تقریبا هر هفته این اتفاق
میافتد .معدنداران هم ترسی
از جریمه شدن ندارند .چون
جریمهها در حدی نیست که
برایشان اهمیت داشته باشد.
درآمدی که از این معادن دارند
آنقدر زیاد است که ترسی از
جریمه شدن نداشته باشند

سالهای

ابتدایی فعالیت ونگوگ و داستان آن را با
تماشاگرانمان به اشتراک بگذاریم».
کارشناسان میگویند «از نفس افتاده»
مربوط به دورهای از فعالیت ونگوگ است که
او برای نقاش شدن تالش و روی طراحی
چهره و پرتره مردم بارها و بارها کار میکرد.

واحد سنگشکن در سه نقطه مختلف
در حال برداشت است .چرا نباید ابتدا
بهرهبرداری از یک معدن تمام شود و پس از
احیا و جنگلکاری و اجرای پوشش گیاهی
آن ،سراغ معدن دیگر بروند؟»
فالحی با بیان این موارد ابراز تاسف میکند
که «در این فرآیند حفاظت محیط زیست
از چرخه خارج شده است» .در حالی که
«یک انفجار ممکن است مسیر چشمهها
را تغییر دهد یا باعث فراهم شدن شرایط
رانش زمین شود» .در این شرایط «این که
از محیط زیست هیچ استعالمی نمیشود به
زیان جامعه و محیط زیست است».

آسیب به محیط زیست
و حیات وحش

نیروهای محیطبانی سوادکوه وقتی در مسیر

بیرویه شن و ماسه از معادن در مناطقی

گشتزنی خود از این ارتفاعات در محور

مانند سوادکوه و هراز سبب شده که بخشی

من و یکی از دوستانم که پشت ماشین

خطیرکوه میگذشتند ،انفجارها را دیدند و

از زیستگاههای این مناطق به طور کامل

محیطبانی بودیم به طور کامل روی صورت

تصویرش را ثبت کردند .فیلم این انفجار از دو

به خطر بیفتد .حتی بعضیی فعاالن محیط

و سر و لباسمان یک الیه خاک نشسته

روز پیش در حال دست به دست شدن است

زیست و مسئوالن بارها طی سالهای اخیر

بود .افراد حاضر در منطقه میگویند تقریبا

و واکنشهای مختلفی داشته است .سهیل

هشدار دادهاند که این روند مستمر برداشتها

هر هفته این اتفاق میافتد .معدنداران هم

اوالدزاد ،فعال محیط زیست مازندران که در

میتواند منطقهای مانند دره هراز را به کانون

ترسی از جریمه شدن ندارند .چون جریمهها

زمان ثبت تصاویر در منطقه حضور داشته

ریزگردها تبدیل کند.

در حدی نیست که برایشان اهمیت داشته

است ،در صفحه اینستاگرام خود نوشته:

آسیبهای ساختاری فعالیتهای معدنی

باشد .درآمدی که از این معادن دارند آنقدر

«انفجار در معادن روباز ،آن هم در نزدیکی

و انفجارها بر ساختار زمینشناختی منطقه

زیاد است که ترسی از جریمه شدن نداشته

چندین روستا ،چسبیده به جاده و رودخانه،

و حتی سفرهها و مسیرهای زیرزمینی آب

باشند».

در یک زیستگاه فوقالعاده مستعد نیازمند

را هم باید به این چالشها افزود .اگر هم

مجوز است .حتی در فقدان تمام آن آیتمها

منطقه به مناطق مسکونی نزدیک باشد یا در

بیتوجهی به آییننامههای انفجار

هم نیازمند مجوز است .اما معدنداران از هیچ

همسایگی آن زیستگاه گونههای جانوری قرار

معادن روباز مازندران رخ میدهد و آخرین

چیز باکی ندارند .جاده را با کامیون میبندند

گرفته باشد هم اهمیت ماجرا بیشتر میشود.

و در روز روشن انفجاری در این حد ایجاد

عرفان غفوری یکی دیگر از فعاالن محیط

میکنند .مسئول انفجار به ما که در صحنه

زیست حاضر در محل این انفجار است که

بودیم گفت :هفتهای یکی دو بار این کار را بر

یکی از فیلمهای منتشر شده در فضای

حسب نیاز انجام میدهند .از محیط زیست

مجازی توسط او ثبت شده است .این عکاس

هیچ مجوزی ندارند .رئیس منابع طبیعی هم

و فعال محیط زیست ایرنا میگوید« :همراه

در مصاحبهای قبلتر گفته بود این کار انجام

با محیطبانان در حال رفتن به زیستگاههای

نمیشود .یک کوه منفجر شد ،بر حسب نیاز

حیات وحش در باالدست همین منطقه

باز هم منفجر میشود .چیزی از طبیعتمان

بودیم که از دور با تودهای عظیم از گردوغبار

جز تلی خاک زیر و رو شده باقی نمانده»...

مواجه شدیم .جلوتر که رفتیم دیدیم راه را

ایرنا با انتشار گزارشی به بهانه انتشار این

با یک کامیون بستهاند تا انفجار انجام شود

تصاویر نوشته است :فعالیتهای معدنی

و بعد برای برداشت خاک و سنگ و واریزه

در مازندران عمدتا طی سالهای اخیر

کوهی اقدام کنند».

بحثبرانگیز و واکنشزا بودند .برداشت

او ادامه میدهد« :حجم گردوغبار به حدی

این نخستین انفجاری نیست که در
هم نخواهد بود .در واقع انفجار یکی از
بخشهای مرسوم و اصلی فعالیت معدنی
محسوب میشود و به همین دلیل نیز
مقررات و آییننامههایی برای انجام انفجار
در فعالیتهای معدنی تعیین شده که در
آن همه جوانب محیط زیستی ،فیزیکی،
اجتماعی ،امنیتی و محاسبات ارتعاش و
امواج انفجار در نظر گرفته شده است.
مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در
معادن یکی از همین آییننامههاست که
مروری گذرا بر آن نشان میدهد در  ۱۰فصل به
همه پیشنیازهای انجام یک انفجار معدنی
اشاره شده و حتی مسائلی مانند لرزش هوا،
پرتاب سنگ ،پوشش محافظ ،مدار انفجار،

سوادکوه :این محور محل
تردد ساکنان چند روستاست.
گردوغبار و صدای انفجار قطعا
برای اهالی مزاحمت ایجاد
میکند و خود انفجار نیز روی
ساختار زمینشناختی منطقه
اثرگذار است .اگر نتوانیم آنها
را مجاب کنیم که انفجار نداشته
باشند دستکم باید حجم
انفجار را پایینتر بیاورند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه

این مسئول درباره انفجاری که در محور
زیاد بود که تا چند صد متر را گرفته بود.

رئیس اداره محیط زیست

خطیرکوه رخ داد نیز میگوید« :محل انفجار
در محدوده مناطق تحت حفاظت ما نیست
و با همان مشکلی که پیشتر گفتم مواجه
هستیم .یعنی مجوز را از صمت میگیرند و
فعالیت میکنند .اما آنچه که در این فیلم
میبینیم و همکاران ما نیز در محل انفجار
حضور داشتند اصال منطقی نیست .توده
زیادی از خاک ایجاد کرده و نشان میدهد که
مواد منفجره زیادی استفاده شد».
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه
ادامه میدهد« :روز شنبه قطعا پیگیریهایی
در این زمینه خواهیم داشت .مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان نیز خواستار
رسیدگی و پیگیری فوری در این زمینه شد.
تالش میکنیم فعال جلوی کار را بگیریم تا
ت معدن
به یک نتیجه درست درباره فعالی 
و انفجارها برسیم .دستکم باید حجم مواد
منفجره و شدت انفجار را کمتر کنند تا شاهد
چنین وضعیتی نباشیم».
به گفته فالحی در اطراف این منطقه جانوران
ارزشمندی مانند کل و بز و برخی گونههای نادر
حیات وحش منطقه زندگی میکنند .صدای
انفجار میتواند روی همه این زیستمندان
تاثیر بگذارد .انجام انفجار بدون توجه به نکات
محیط زیستی و زیستمندان حیات وحش
پیامدهای زیانباری دارد .مثال انفجار در زمان
بارداری حیات وحش آسیبزاست .در این
شرایط مشورت با حفاظت محیط زیست

عنوان میکند« :گاهی ممکن است برخی
مسئوالن از ما راهکار بخواهند تا یک واحد
صنعتی یا معدنی که فعالیتش متوقف شده
به فعالیت برگردد .اما هیچ نوع رفتار دستوری
در این زمینه را شاهد نبودیم و اگر هم با
این رفتار مواجه شویم به وظیفه خود عمل
میکنیم و توجهی به این دستورهای خالف
قانون نخواهیم داشت .در این مورد نیز فعال
پیگیری خواهیم کرد تا با توجه به مشاهدات
و اسناد موجود جلوی کار را بگیریم ،مگر این
که قانون به ما اجازه فعالیت ندهد».
نگاهی به آمارهای مربوط به رانش زمین در
مازندران طی سالهای اخیر که اتفاقا روند
رو به رشدی داشتند و به صورت چشمگیری
بر تعداد مناطق ،مساحت مناطق رانشی و
نوبتهای رانش افزوده شد یک نکته قابل
توجه را نشان میدهد .سوادکوه و الریجان از
مناطقی هستند که بیشترین میزان رانشها را
داشتند .یعنی همان مناطقی که فعالیتهای
معدنی در آنها به صورت گسترده و بیشتر از
سایر نقاط استان انجام میشود .تغییر مسیر
آبراهههای طبیعی و سفرههای زیرزمینی
آب ،سست شدن بسترهای زمین به ویژه در
مناطق کوهستانی ،از بین رفتن پوششهای
گیاهی و ناامنی منطقه برای حیات وحش
برخی از دستاوردهای همین فعالیتهای
معدنی و به ویژه انفجارهایی است که به
صورت اتفاقی ویدیویی از یک مورد آنها
منتشر شد.

«از نفس افتاده» طراحی یک مرد مسن
است که روی یک صندلی چوبی نشسته،
به جلو خم شده و سر بیموی خود را در
دستانش گرفته است .روی پاچه پای راست
شلوار مرد هم یک وصله دیده میشود که

نقاشیهای ناصرالدین شاه رونمایی شد

نشان میدهد عنوان «فرسوده» یا «از نفس
افتاده» کامال برازنده تابلو است.

احیای سیلک بهعنوان
اولین مجموعه تمدنی
فالت مرکزی ایران

رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی شهرستان کاشان در آیین
گرامیداشت نودمین سالگرد ثبت ملی تپه
باستانی سیلک ،بر احیای سیلک بهعنوان اولین
مجموعه تمدنی درفالت مرکزی ایران تاکیدکرد.
بهگزارش روابطعمومی اداره کل میراثفرهنگی
استان اصفهان ،مهران سرمدیان با بیان این
مطلب گفت :او افزود« :از جمله مهمترین
کشفیات در این محوطه میتوان به کشف چرخ
سفالگری بهعنوان اولین صنعت جهان در بیش
از  ۶هزار سال قبل ،آغاز تجارت و بازرگانی از
حدود  ۴هزار سال قبل و ابداع هنر نقاشی از
حدود  ۵هزار سال قبل اشاره کرد».سرمدیان
تصریح کرد« :طی سال گذشته ،متجاوزین به
عرصه و حریم این مجموعه تاریخی مورد پیگرد
قرار گرفته و نزدیک به  ۲۰مجموعه ساختمانی
تخریب شد ،لذا امید میرود با تالش در راستای
احیای سیلک بهعنوان اولین مجموعه تمدنی
در فالت مرکزی ایران ،گام موثری در حفظ و
معرفی تمدن باستانی مردم ایران زمین برداشته
شود».

بدون مرز

ناصرالدین شاه از
شاگردان میرزا حسنخان
صنیعالملک غفاری بوده.
اسلوب نقاشیهای او نیز
مشابه استادش برپایه
طبیعتگرایی بوده و دارای
نگاهی مدرن و متأثر از
فرهنگ اروپایی است

نقاشیها و طراحیهای ناصرالدین شاه در

مبارک ساخته و ناتمام مانده است ».در

نمایشگاهی مجازی در کاخ جهانی گلستان

همان سال ،ناصرالدین شاه ترور شد.

رونمایی شد.

حسینپور ،ناظر بر امور موزههای کاخ

به گزارش ایسنا ۱۳ ،اثر انتخابی از طراحیها

گلستان و کارشناس موزه در شرحی که از

و نقاشیهای ناصرالدین شاه در حوضخانه

این نمایشگاه مجازی داده گفته است« :این

میراث جهانی گلستان به صورت مجازی به

نمایشگاه بخشی از آثا ِر باقیمانده از هنرهای

نمایش گذاشته شده است .برخی از این آثار

ناصرالدین شاه است .شاه قاجار آثار دیگری

برای نخستینبار نمایش داده میشود.

داشته ،همچون مرقعات نقاشی ،اشعار و

بیشتر طراحیها سیاهقلم بوده که در میان

یادگاریهایی از سفرهای فرنگ که در مخازن

آنها ،تابلوهای رنگ روغن و آبرنگ هم

این مجموعه نگهداری میشود و پس از کرونا

مشاهده میشود .پرتره درباریان ،زنان

تمام این آثار به نمایش گذاشته میشود».

حرمسرا ،شکارها و طبیعت ،از جمله مشق و

آفرین امامی ،مدیر مجموعه میراث جهانی

طرحهای بهجامانده از ناصرالدین شاه است.

کاخ گلستان نیز درباره این نمایشگاه که به

ویژگی این تصاویر ،سوای هنر و استعداد

صورت مجازی شد ،با بیان اینکه مجموعهای

شاه قاجار ،حاشیهنگاری و دستخطی است

نادیده از آثار نقاشی ناصرالدین شاه برای

که در کنار هر اثر به جا گذاشته و خالصه

نخستینبار به صورت مجازی به نمایش

وضعیتی را از شرایط آن طراحی ،تاریخ و

گذاشته شده است ،گفت« :ناصرالدین شاه

موقعیت جغرافیای آن ثبت کرده است .مثال

از شاگردان میرزا حسن خان صنیعالملک

در حاشیه نقاشی یکی از خادمان دربار ،به

غفاری بوده است .اسلوب نقاشیهای او نیز

دستخط ناصرالدین شاه نوشته شده که در

مشابه استادش برپایه طبیعتگرایی بوده و

 ۵دقیقه مشق شده که گویای سرعت عمل او

با ذکر جزءبهجزء همه مناظر طبیعی را به

در طراحی بوده است.

همان شکلی که میدیده ،به تصویر کشیده و

در مجموعه به نمایش گذاشتهشده ،دو

مانند استادش دارای نگاهی مدرن و متأثر از

تابلو رنگ روغن در سالهای پایانی زندگی

فرهنگ اروپایی است».

ناصرالدین شاه کشیده شده که یکی از آنها

نمایشگاه مجازی مشقهای ناصری را

ناتمام مانده و دستنوشتهای روی اثر به این

میتوان از صفحه رسمی اینستاگرام

شرح مشاهده میشود« :این پرده را در سنه

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

 ۱۳۱۳هجری قمری شاه شهید به دست

کرد.

@golestanpalace

مشاهده

طالبان قلعه تاریخی گرشک را تخریب کرد
منابع محلی با انتشار یک ویدیو گفتهاند

متوقف کرده و از تمام اماکن تاریخی

شده دارای میراثی غنی است و میزبان

طالبان در حال تخریب قلعه تاریخی

محافظت کنند .آ نها حتی ادعا کرده

ادیان و تمد نهای گوناگونی از بودایی،

گرشک والیت هلمند هستند .تصاویر

بودند که فروش آثار تاریخی در بازار هنر

زرتشتی ،مسیحیت و یهودیت تا هندوها

نشان میدهد آنها با بولدوزر بخشهایی

را نیز ممنوع میکنند.

قبل و بعد از ظهور اسالم بوده است.

ویران

با این وجود بسیاری از کارشناسان

همچنین به عنوان یک شریان اصلی

میکنند .انتشار این ویدیو در حالی است

میراث فرهنگی افغانستان

نسبت به

در جاده ابریشم که هند را با ایران و

که طالبان پیشتر در بیانیهای ادعا کرده

صحت این ادعاها شک و تردید دارند.

چین متصل میکند ،بقایای شهرهای

اینطور که ایسنا مینویسد ،عمر شریفی،

باستانی ،صومعهها و کاروانسراها را در

قدمت این قلعه به بیش از هزار سال

استاد

دانشگاه

خود جای داده که میزبان مسافرانی

می رسد و در دوره غزنویان نیز مورد

آمریکایی افغانستان میگوید« :آ نها

از جمله مارکوپولو در راه رفتن به دربار

استفاده آنها قرار میگرفت و در روایتها

چهره خود را سفید کرد هاند ،اما هنوز

پرزرق و برق کوبالی خان از نوادگان

گفته میشود امیر تیمور نیز پایش را در

یک گروه بسیار ایدئولوژیک و رادیکال

چنگیزخان بوده است.

این قلعه از دست داده است.

هستند » .

گرشک شهر مرکز ولسوالی (شهرستان)

اینطور که شبکه خبر اعالم کرده گویا

افغانستان که هزاران سال به عنوان یکی

گرمسیر است که در والیت هلمند و در

طالبان قرار است مدرسهای دینی به

از مهمترین مسیرهای فرهنگی شناخته

کنار رود هیرمند واقع شد ه است.

از دیوارهای

قلعه گرشک

را

بودند که با آثار باستانی کاری ندارند.

جای این قلعه تاریخی بسازند .از سوی
دیگر طالبان در گفتوگو با برخی منابع
خبری مدعی شده که از تخریب این
قلعه تاریخی در ولسوالی گرشک والیت
هلمند جلوگیری کرده است.
با این همه طالبان در سال  ۲۰۰۱میالدی
نیز با حمله به موزه ملی افغانستان
چندین اثر را به طور کلی تخریب کرد.
رهبران طالبان در بیانیهای که پیشتر
و در ماه فوریه منتشر کردند به پیروان
خود دستور دادند که با قدرت از آثار
تاریخی حفاظت و نگهداری کنند و
همچنین حفار یهای غیرقانونی را نیز

علوم

اجتماعی

در

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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خشکسالی در تهران هر روز ابعاد تازهای پیدا میکند:

آنها بتوان شرایط تنش آبی را مدیریت
کرد .اما باید دید این برنامهها تا چه

سایه کمآبی بر سر پایتخت

میزان به اجرا در خواهد آمد .کشفی

بررسی بلومبرگ نشان میدهد:

پروژههای ذخیرهسازی آب از طریق

قیمت برق ایران  ۳درصد

میگوید« :اقداماتی از قبیل اجرای
احداث مخازن جدید ،حفر چا ههای

قیمت برق اروپایی

که بتوانیم آب را به نحو مطلوبی توزیع

پایگاه آمریکایی بلومبرگ در گزارشی به

جدید و ایجاد رینگ بین مخازن شهرها

مدیر تاسیسات آبی شرکت آب منطقهای تهران :مخزن سد لتیان ،یکی از  ۵سد اصلی تامین آب شرب تهران  ۴۰درصد آب دارد

کنیم؛ اجرای این طر حها میتواند به
توزیع،

مدیریت

افزایش

بررسی بازار برق ایران و قیمتهای ارزان

تا بآوری

آن پرداخت که خالف روند جهانی بوده

شهرها و کاهش تنش آبی کمک کند»
احد وظیفه ،رئیس مرکز ملی خشکسالی
و مدیریت بحران سازمان هواشناسی
هم در این رابطه به رسانهها گفته است:
«مد لهای هواشناسی بینالمللی نشان
میدهد که مهر و آبان کم بارشی را پیش
رو داریم و حتی این کاهش بارندگی به
احتمال قوی کمتر از حد نرمال  52سال
اخیر خواهد بود .البته امیدواریم در
اواخر پاییز و با شروع زمستان بارشها
به حالت نرمال بازگردد اما شروع
پاییز اینطور نخواهد بود» موسسه
تحقیقات آب وزارت نیرو در گزارشی
دیگر این پیشبینی را مطرح کرده و
اعالم کرده است« :وضعیت بارشها در
فصل پاییز در بیشتر مناطق کشور کمتر
از میانگین بلندمدت پیشبینی شده

و مانند یک سپر اقتصادی به ایستادگی
| محمدرضا بختیاری |
| مدیرعامل آبفای استان تهران |

در مخازن سدهای تهران با
توجه به کاهش  ۳۷درصدی
بارشها با کسری ۳۸۰میلیون
مترمکعبی مخازن روبهرو
هستیم .با این حال تهران تنها
استانی است که به هیچ عنوان
قطع آب به صورت برنامهریزی
شده نداشته و قطع آب پراکنده
در برخی نقاط استان ناشی از
قطع برق بوده

که این کاهش برای نیمه غربی کشور

| ایرنا |

است .در همین وضعیت مدیرکل هواشناسی استان تهران اعالم کرده است« :با توجه به پیشبینیهای انجام شده در استان تهران پاییز
امسال با کاهش بارش و تا حدی افزایش دما همراه خواهد بود» به نظر میرسد این شرایط ارادهای جدی برای اصالح الگوی مصرف
-به ویژه در مناطق خاصی از استان -میطلبد که باید در دستورکار متولیان تامین آب تهران قرار گیرد.

آمارهای رسمی میگویند تهران در
دو سال گذشته پر مصرفترین شهر
کشور در حوزه آب بوده است .موقعیت
استراتژیک پایتخت باعث شده مسئوالن
به هر ترتیبی که شده –حتی با انتقال
آب از مازندران -آب مورد نیاز پایتخت
نشینان را تامین کنند .این امر هرچند
میتواند از جهتی مثبت ارزیابی شود،
اما از سوی دیگر موجب این میشود
که تهرانیها ضرورتی برای اصالح الگوی
مصرف خود احساس نکنند.
با اینکه از ابتدای تابستان بارها
هشدارهایی در مورد وضعیت سدهای
تهران از سوی مسئوالن اعالم شده
است ،اما باز هم در مناطقی از پایتخت
شاهد تداوم مصرف آب به همان شیوه
گذشته

هستیم.

به

گفته

مسئوالن

آبفای استان تهران حدود  ۳۰درصد
مشترکان کمی بیش از الگوی استاندارد
مصرف دارند و  ۲۰درصد جزو مشترکان
پرمصرف هستند و حدود پنج درصد
مصرف فوق العاده باالیی دارند.
آخرین روزهای بهار مدیرعامل آبفای
استان تهران از آسیبپذیری سدهای
استان گفت و اعالم کرد« :ذخیره برف
تعیین کننده

ذخایر سدهای

تهران

است ،امسال تقریبا ذخیره برفی بسیار

سال آبی جاری داریم» مسئله آب

کم و در برخی نقاط نزدیک به صفر بوده

در تهران به همین جا ختم نمیشود.

تداوم این وضعیت در بسیاری از مناطق

به ویژه در شرق استان تهران ذخیره

پیشبینیهای

چندان

کشور میتواند موجب بروز مشکالتی در

برفی بسیار پایین است و سدهای

خو شبین به بارندگیهای نجات بخش

زمینه سالمت و امنیت شود .کشاورزی

آسیبپذیر شد هاند»

در پاییز نیستند .بختیاری در خصوص

در سال آبی جاری وضعیت مطلوبی

و حاال سدهای تهران در آستانه پاییز

این پیشبینیها میگوید« :سازمان

نداشت و دامداران و طیورداران هم به

با کسری  ۳۸۰میلیون متر مکعبی در

هواشناسی اعالم کرده ،شرایط خوبی

نوعی دیگر با تبعات این کمآبی دست و

مخازن روبرو هستند .محمد شهریاری،

را از نظر میزان بارشها در ما ههای

پنجه نرم کردند .وضعیت مدیریت منابع

مدیر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت

اولیه شروع سال آبی جدید -که فصل

آب در کشور به جایی رسیده است که

آب منطقهای تهران در خصوص وضعیت

پاییز است -نداریم و مطمئنا با این

آثار و تبعات این مشکل در حوزههای

سد لتیان که یکی از  5سد مهم تهران

روند ،مشکالت اساسی در خصوص

اقتصادی و اجتماعی و امنیتی هم

ماملو

و

لتیان

هواشناسی

برای تامین آب است ،به تسنیم گفته

تامین آب خواهیم داشت» البته این

گسترش پیدا کرده است.

یکخشکسالی

خبر جدیدی نیست و بارها در مورد

کشفی مبنا را بر پیشبینیهایی که

تداوم کمبارشی تا زمستان پیش رو

از تداوم کمبارشی در سال آبی بعدی

است.

خبر میدهند گذاشته و میگوید« :اگر

است:

«امسال

با

بیسابقه مواجه شدیم.
در حال حاضر که انتهای سال آبی

پیشبینیهایی

منتشر

شده

هستیم ،در سد لتیان کمتر از  ۵۰درصد

بیستم شهریور ماه حمیدرضا کشفی

سال آبی جدید که از ابتدای پاییز آغاز

ظرفیت مخزن آب داریم و در حالی که

معاون راهبری و نظارت بهرهبرداری آبفا

میشود ،سال آبی کم بارش و خشکی

سال گذشته در روز مشابه ،میزان ذخایر

اعالم کرد« :پاییزی خشکتر از تابستان

باشد ،قطعا تابستان

آبی سد لتیان  ۶۸میلیون مترمکعب بود،

در راه است .برنامهریز یهای ما برای

سختتر از تابستان  ۱۴۰۰در تأمین آب

امسال این رقم  ۳۸میلیون مترمکعب

شهرهای بزرگ ،بر مبنای حالتهای

خواهیم داشت.

است و با  ۳۰میلیون مترمکعب کاهش

بدبینانه در حال انجام است» در سال

اگر نتوانیم منابع آبی سطحی و زیر

ذخیره مواجه هستیم.

آبی که گذشت و چند روز بیشتر تا

سطحی که در سال گذشته از دست

در مجموع با کاهش  ۳۳۲میلیون متر

پایان آن باقی نمانده است 300 ،شهر

دادیم را جبران کنیم ،تابستان آینده

مکعبی ذخایر آب تهران مواجه هستیم؛

کشور با تنش آبی روبهرو شدند ،شهرها

تابستان بسیار سختی خواهد بود ».در

یعنی به اندازه دو برابر مخزن سد

و روستاهای زیادی در کشور با تانکر

این زمینه برنامهها و پیشنهاداتی به

امیرکبیر ،کاهش منابع آبی در انتهای

آ برسانی شد و در مجموع وضعیت

مجلس و دولت ارائه شده تا بر اساس

انرژی

برای توسعه میادین مشترک گازی پول نداریم
در حالی که پیشبینیها و شرایط موجود

از کمبود گاز در زمستان خبر میدهند و برخی
مسئوالن وعده افزایش تولید گاز را میدهند،
عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید :توسعه
میادین مشترک فینفسه بسیار اقدام مهم و
اولویتداری است؛ اما این یک واقعیت است که
پول نداریم ،اکنون حوزه گاز پارسجنوبی که 70
درصد گاز کشور را تامین میکند بیمار است و
اگر تا  1404فکری به حال آن نکنیم؛ واردکننده
خواهیم شد .این در حالی است که دومین
نزاده درباره لزوم
به گزارش ایلنا حسین حسی 
توسعه میادین مشترک گفت :در حوزه نفت و
انرژی باید ابتدا هدف را مشخص کنیم و بدانیم
که اکنون بازار جهانی در اختیار ما نیست ،برای
توسعه میادین مشترک باید برنامهریزی دقیقی
صورت گرفته و بدانیم که سرمایهگذاری به چه
شکل انجام میشود .توسعه میادین سرمایه
زیادی نیاز دارد ،ضمن اینکه ما در حال حاضر
گشایش سیاسی برای صادرات و کسب درآمد
برای تزریق به میادین را نداریم ،اکنون  70میلیون
بشکه میعانات شناور در دریا و توان تولید 4
میلیون بشکه را داریم اما سرمایه نداریم.
نزاده با بیان اینکه با توجه به شرایط
حسی 
تحریم باید با استراتژی خاصی به توسعه
میادین مشترک ورود کنیم ،خاطرنشان کرد:

توسعه میادین در ابتدای امر نیاز به تکنولوژی و

برنامه بلندمدت نداریم چون بودجه ،امکانات و

پول دارد که ما نداریم ،نگاه ما به بیرون نیست

پول نداریم .تنها راه توسعه میادین مشترک این

اما باید این واقعیت را نیز بپذیریم که منابع مالی

است که وارد حوزه تهاتر شویم اکنون حفاری

نداریم و نیاز به سرمایهگذاریهای بزرگ در این

یک حلقه چاه تا  10میلیون یورو هزینه دارد و

حوزه داریم .اکنون وزارت نفت یکی ازبدهکارترین

دولت توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد،

وزارتخانههای کشور است ،با کدام پول میتواند

یعنی شرکت توسعهدهنده در قبال تولید؛ نفت

بدهیهای خود را بپردازد و بعد در میادین

را برداشت و خود به فروش برساند .نگاه ما

نزاده گفت:
مشترک سرمایهگذاری کند؟ حسی 

به غرب نیست ،اما واقعیت این است منابع

تا  15سال آینده که دنیا به سمت صفر کردن

داخلی هم نداریم ،اما میتوانیم در تمام منابع

مصرف سوخت فسیلی میرود و ما هنوز دعوای

تحتاالرض ،سطحاالرض برای توسعه ،اکتشاف

ساختن و یا نساختن پاالیشگاه را داریم ،ساختار

و بهرهبرداری حتی پاالیش ،فرآوری و صادرات

وزارتخانهها و ادارت مشکل دارد ،تا اساسنامه و

بر اساس منافع برد-برد قرارداد بلند مدت منعقد

وضعیت حکمرانی شرکتها درست نشود این

کنیم ،در غیر این صورت راهی نداریم جز اینکه

روزمرگیها ادامه دارد .در شرایط امروز وضعیت

وام و قرض بگیریم و یا از صندوق توسعه ملی

منابع ما در حدی است که باید سال به سال به

برداشت کنیم که آن هم ذخیره و انفال است و

فکر تامین گاز زمستان و برق تابستان باشیم.

باید حساب شده خرج شود.

کرده اما قیمت برق ایران کاهش پیدا
کرده است.
بازار برق ایران در وب سایت خود اعالم
کرد که میانگین قیمت هر مگاوات برق
روز پنج شنبه معادل  ۱۲.۴۵یورو (۱۴.۶۵
دالر) یا حدود  ۴۰برابر پایین تر از میانگین
قیمت روزانه برق برای انگلیس بود و طبق
قیمتهای اسپات بورس برق اروپایی،
کمتر از  ۱۰درصد هزینه برق در آلمان
است.

پیدا میکند و در برخی مناطق ،افزایش
دما بیش از یک درجه سانتیگراد

هفت کشور همسایه و همچنین بازارهایی

خواهد بود» در تهران هم وضعیت

در ازبکستان و قزاقستان وصل می شوند.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،حتی اگر

که مدیرکل هواشناسی استان تهران

اقتصاد ایران در سه سال گذشته تحت

به ایسنا گفته است« :آخرین خروجی

فشار تحریمهای آمریکا قرار گرفته باشد

مراکز پیشبینی فصلی داخلی و خارجی

اما صنایع متکی به برق و گاز آن توسعه

بیانگر آن است که متوسط بارش استان

پیدا کرده اند .تولید فوالد ایران در هشت

طی سه ماه آینده کمتر از مقدار متوسط

ماه نخست سال با روندی سریعتر از

دوره آماری بلندمدت (نرمال) باشد

تولید چین رشد کرد و ایران را به دهمین

عالوه بر آن انتظار میرود متوسط دما

تولیدکننده بزرگ این فلز در جهان تبدیل

در این مدت در حد نرمال و با تمایل به

کرد .حجم باالی برق مورد نیاز برای
فعالیت سانتریفیوژهایی که برای تولید

درجه بیشتر از نرمال باشد.

سوخت هستهای استفاده میشوند هم

به نظر میرسد که با این شرایط

بدون مانع جریان داشته است.

خشکسالی طی ما ههای ابتدایی فصل
پاییز نیز ادامه داشته باشد» آخرین
گزارش منتشر شده از سوی مرکز
ملی پایش و هشدار خشکسالی نشان
میدهد سال  1400خشکترین سال
ایران در  50سال اخیر بوده است.
کاهش

بارشها

به

شکل

ملموسی

در زندگی مردم در مناطق شهری و
روستایی نمایان شده و بر ابعاد مختلف
آن اثر گذاشته است.
اما آنچه نگرانی کارشناسان را بیش
از پیش در مورد تامین آب به ویژه
در پایتخت افزایش میدهد ،الگوی
مصرف مردم در حوزه آب است .به گفته
مسئوالن آبفا کرونا روی افزایش مصرف
آب تاثیر –ولو اندک -داشته ،اما به
نظر میرسد

برنامهریز یهایی

جدی

برای کنترل مصرف در میان مشترکا0ن
پرمصرف و اصالح الگوی مصرف آب در
جامعه برای سا لهای پیش رو ،ضروری
به نظر میرسد.

| محمد شهریاری |
| مدیر تاسیسات آبی و برق آبی
شرکت آب منطقهای تهران |

در سدهای تامین آب تهران در
مجموع  ۵۳۲میلیون مترمکعب
آب داریم که در مقایسه با
 ۸۶۵میلیون مترمکعب ذخایر
سدهای تهران در زمان مشابه
سال گذشته ،متاسفانه با
کاهش  ۳۳۲میلیون متر
مکعبی ذخایر آب تهران مواجه
شدهایم؛ یعنی به اندازه دو برابر
مخزن سد امیرکبیر ،کاهش
منابع آبی در انتهای سال آبی
داریم

هر چند ضعف مدیریت در حوزه منابع
آب نشان میدهد همت چندانی برای

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران
از عدم تحویل سبوس با قیمت تعیین
شده در سامانه سبوس یعنی ۱۴۰۰

فروش آن بیش از این قیمت معنی

تومان ،انباشت سبوسها و کپک

ندارد .متاسفانه این ماه هم سبوس

زدن آنها در انبارها خبر داد .به گزارش

با قیمت  ۱۴۰۰تومان در سامانه قرار

ایسنا مجتبی عالی گفت :در مرداد

گرفته ولی هنوز به دامداران

ماه دامداران و شرکتها در سامانه

داده نشده است.

سبوس ،سبوس مورد نیاز خود را با

عالی با بیان اینکه  ۲۸درصد غذای

قیمت  ۱۴۰۰تومان خریداری کردند

دام سبوس است و از مردادماه تاکنون

ولی این اقالم به آنها تحویل داده

 ۳۰درصد از آن تامین شده ،گفت :اگر

نشد .به عبارت دیگر کارخانهداران نه

قرار بر این باشد که قیمت سبوس

تنها این قیمت تعیین شده در سامانه

باال برود طبیعتا قیمت شیر و گوشت

را رعایت نکردند بلکه حتی اعالم
کردند براساس نامههای وزارت صمت

خام بر اساس سبوس  1400تومانی

دامداران بایستی سبوس را با قیمت

قیمتگذاری شده است.

 ۴۰۰۰تا  ۴۵۰۰تومان خریداری کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران

دامداران نیز تمایل به خرید سبوس با

در پایان افزود :همچنان در حال

قیمتهای باال نداشتند و این سبوسها

نامهنگاری هستیم تا این مشکل

روی هم انباشته شد .در نهایت به

برطرف شود .یعنی به جای اینکه

دلیل این انباشت و رطوبت باال تمام

به فکر تولید باشیم و برای آن

این سبوسها کپک زد .البته برخی

برنامهریزی کنیم درگیر کارهای بیهوده

از کارخانهداران توانستند با نرخ آزاد

هستیم .متاسفانه در نامههای ستاد

بخشی از سبوسهایشان را بفروشند.

تنظیم بازار شیطنتهای خاصی وجود

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران

دارد و موارد دوپهلو ذکر میشود .به

اضافه کرد :نامهنگاریهای بسیاری

بیان دیگر مستقیم گفته نمیشود

در این زمینه شد .در نهایت  ۸۰درصد

وقتی در سامانه قیمت مشخصی وجود

این سبوس ها را وقتی تحویل دادند

دارد ،فروش بیش از آن قیمت نباید

که همه آنها کپک زده بود و بایستی

اتفاق بیفتد.

استاندار گلستان گفت :عالج بخشی
خلیج گرگان به وسعت  ۴۰۰کیلومتر
که تقریب ًا  ۳۰درصد آن خشک شده،
به عنوان کانون اصلی گرد و غبار در
گلستان الزامی است .به گزارش مهر
هادی حقشناس گفت :عالج بخشی
خلیج گرگان به وسعت  ۴۰۰کیلومتر که
تقریب ًا  ۳۰درصد آن خشک شده ،به
عنوان کانون اصلی گرد و غبار در گلستان
الزامی است.
استاندار گلستان اضافه کرد :سازمان
محیط زیست به عنوان متولی مدیریت
پدیده ریزگرد ها در کشور است و تالش
داریم با استفاده از منابع ملی سازمان و

ریزگردها را کاهش دهیم .بانکهای
استان همراهی مناسبی در پرداخت
تسهیالت رونق تولید داشتهاند اما بانکها
باید رویه واحدی داشته باشند .با توجه
به ظرفیتهای کشاورزی استان ،راهاندازی
کارخانههای

ریسندگی

و کارخانههای

صنایع تبدیلی و رفع مشکالت برق و گاز
و استفاده از تسهیالت آنان زمینه اشتغال،
رونق تولید و افزایش حضور سرمایهگذاران
در استان را فراهم میآورد .با توجه به
نهایی شدن سند برنامه هفتم توسعه

تحویل

هم افزایش خواهد داشت .زیرا شیر

خشک شد

امکان تهدید شهرهای استان توسط

چه در بخش خانگی وجود ندارد.

در سامانه  ۱۴۰۰تومان تعیین شده

 ۳۰درصد خلیج گرگان

و الیروبی آن در کوتاه ترین زمان ممکن

اصالح این الگو چه در بخش صنعت و

معدوم می شدند .وقتی قیمت سبوس

استاندارگلستان:

منابع استانی انتقال آب به خلیج گرگان

سبوسهایی که به دامداران تحویل ندادند ،کپک زد

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

کشور دارنده ذخایر جاری و درجای گاز هستیم.

 ۱۴۰۱شرایطی

بر شده و ریسک خاموشیها را جدی

در شبکههایی جریان پیدا میکند که به

بیش از مقدار بلند مدت یعنی  ۰.۵تا ۱

آب شرب نامطلوب و نگران کننده بود.

پیدا کرده و باعث تعطیلی صنایع انرژی

قیمتهای برق در جهان را دارد .برق ایران

بهتر از باقی نقاط کشور نیست ،چرا

بسیاری با سا لهای پیش دارد .مدیر عامل آبفای تهران میگوید تهران با کسری ۳۸۰میلیون متر مکعبی در مخازن سدها روبهرو

برق اروپایی در یک ماه گذشته جهش

اختیار دارد ،معموال یکی از ارزانترین

هم نسبت به متوسط بلندمدت افزایش

متعددی در شهرها و مناطق مختلف کشور شد .پایتخت هم از این مشکالت در امان نبود .هر چند تا به امروز تهرانیها این کمبود آب را

گزارش نوشت :در حالی که قیمتهای

چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در

مناطق کشور متوسط دمای فصل پاییز

حس نکردهاند و همچنان سبک زندگی و روال مصرف آب در پایتخت به همان روال سا لهای گذشته است ،وضعیت سدها اما تفاوت

است .به گزارش ایسنا ،بلومبرگ در این

ایران که دومین ذخایر بزرگ گاز و

چشمگیر است .عالوه بر آن در بیشتر

چیزی تا پایان سال آبی باقی نمانده ،سالی که بارشها در آن به گفته کارشناسان کمتر از حد نرمال بود و این امر موجب بروز مشکالت

در برابر تحریمهای بینالمللی کمک کرده

بانکها ظرف چند روز آتی اطالعات مورد

اگر قرار بر این باشد که
قیمت سبوس باال برود
طبیعتا قیمت شیر و
گوشت هم افزایش خواهد
داشت .زیرا شیر خام بر
اساس سبوس  1400تومانی
قیمتگذاری شده است

نیاز را به اداره کل دارایی ارایه کنند و
همچنین دستگاههای اجرایی جهت ارائه
جداول مورد نیاز در خصوص بودجه سال
 ۱۴۰۱همکاری الزم را داشته باشند.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060309001000759مورخ
 1400/5/18كالسه  1399114409001000371موضوع قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضی احمد محمد زاده نوری فرزند عباس
كد ملی  5889581740صادره قزوین ششدانگ یكباب خانه به
مساحت  43/69متر مربع پالك  196اصلی بخش  4شمالغرب
قزوین كه در سهم مالك متن قرار گرفته گردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/12 :

شعبان عسگری

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین
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مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه

شهردار اصفهان:

شهرداری باید مامن
شهروندان باشد

گاهی ساخت یک ساختمان یا

حقوق

تمامی اطالعات بر روی سامانه شفافیت
بارگذاری شده ،اعالم کرد که سو تزنان

سال آینده ،گردی بر دامن این شهر ننشسته و

میتوانند با رصد و تطبیق و مقایسه

کاری نکنیم که شخصیت آن آسیب ببیند.

| کاریکاتوریست پیمان علیشاهی |

را ههای دیگری برای سو تزنی معرفی
کرد که امنیت گزارشگران در آن بیشتر
شده و همچنین زیرساختها یشان هم
تاحد مطلوب باالرفته است.

سو تزنی و شفافیت در مدیریت
اصولگرایان بر شهر

اصولگرایان تازه به شهرداری و شورای

هستم ،افزود :امیدوارم بتوانیم کاری کنیم که

شهر آمده در تهران ،میگویند قرار

اعتماد و اطمینان به مدیریت شهری بیشترشده

است ،سو تزنی و ایده شهرداری تمام

و مردم با امنیت خاطر امور خود را پیگیری کنند.

وعده شهردار و اعضای شورای شهر تهران در گفتوگو با «پیام ما» برای مبارزه با فساد

شهرداری باید مامن شهروندان باشد و با کمک

«سوتزن»ها حمایت میشوند

مردم میتوان شهرداری را به سمت شرایط بهتر
پیش برد .او ادامه داد :امیدواریم بتوانیم با نگاه
فرهنگی به اصفهان ،شأن این شهر را حفظ و
کمک کنیم که در جهان مثل زمرد و نگین
بدرخشد و کماکان مقصد گردشگرانی باشد که

زاکانی ،شهردارتهران :فردی که موضوع فساد را اعالم میکند ،تشویق و حمایت میکنیم

با عشق و عالقه شهر ما را سیاحت میکنند.

سروری ،نایب رئیس شورای شهرتهران :ما دراین دوره نظارتهای پیشینی را دردستورکارداریم

امانی ،عضو شورای شهرتهران :درباره بخشی ازمفاسدی که مقطعی دردوره قبل اتفاق افتاد ،اطالعرسانی و شفافسازی صورت نگرفت

افزایش سگهای ولگرد

بسیار پیش آمده که هرکدام از ما هنگام انجام وظیفه در یک سازمان متوجه قراردادی با درآمد یا هزینه هنگفت شویم که بدون
تشریفات به فرد خاصی رسیده و اصال لزوم جابهجایی این رقم در سیستمی که خود جزیی از آن هستیم  ،برایمان روشن نبوده

| سوگل دانائی |

است .بسیار دیده یا شنید هایم که در حین انجام یک فرآیند اداری برای پیشبرد کار یا دست کم سرعت بخشیدن به آن از ما

| روزنامهنگار |

ما رخ نداده باشد اما در میان خاطرات اطرافیانمان احتماال شبیه به آن بسیار باشد .مدیرانی که حقو قهای نجومی میگیرند،

رئیس شبکه دامپزشکی قاینات در خراسان

درخواست رشو ههای کالن میشود .تجربه تماشای خطایی که از سوی ماموران یا مدیران دولتی رخ میدهد ،شاید برای شخص
خانهها و امالک نجومی در اختیار دارند ،حتی پایش به ادبیات سیاسی روز هم وارد شده است .هرکدام از ما حین مشاهده یا

به دنبال افزایش سگهای

شنیدن بسیاری از این دست وقایع ،کمتر به ذهنمان رسیده که دست به افشاگری بزنیم .شاید علت این واهمه یا هر حسی

ولگرد در سطح شهرستان احتمال افزایش

که داریم ،شنیدن اخبار بازداشت و دستگیری شهروندان یا خبرنگارانی باشد که بعد از افشای فساد سیستمی نه تنها تشویق

بیماری هاری وجود دارد .رضا محمودی زاوه ،به

نشدند بلکه توبیخ هم شدند .مدیران شهری تهران در دوره گذشته مدعی بودند که افشاکنندگان فسادهای سازمانی در امانند.

رسانههای گروهی گفت :با توجه به گستردگی ۷۰

آ نها طرح و لوایحی برای حمایت از این افراد تهیه و به صحن شورای شهر تهران بردند .آنها ادعا میکردند که برای افشاگری

درصدی بیماریهای عفونی قابل انتقال از دام

و سوت زنی صحیح به شفاف شدن سیستماتیک شهرداری نیز نیاز است .اقدامی که در راستای رسیدن به آن گا مهایی برداشتند

به انسان و تنوع بیماریهای مشترک نوپدید و

و مثال سایتی را را هاندازی کردند که اطالعات خام مربوط به قراردادها و درآمدهای شهرداری در آن به روز میشد .حاال مدیران

بازپدید در جامعه جهانی ،ضرورت همکاری بین

تازه به شورای شهر و شهرداری آمده دوره ششم هم مدعی گام برداشتن در مسیر شفافیت هستند .آ نها میگویند حتی اقدامات

بخشی تمامی ادارات شهرستان برای کاهش،

شورای پنجم را جد یتر از خودشان ادامه میدهند .در ادامه مروری بر مهمترین اقدامات مدیران قبلی و وعد ههای مدیران

کنترل ،پیشگیری و ریشهکنی بیماریهای

جدید درباره شفافیت و قوانین مربوط به سوت زنی داریم.

خطرناک و کشنده قابل انتقال بین انسان و
دام بیش از پیش آشکار میشود .به گزارش
ایسنا ،او افزود :متاسفانه اخباری مستند از یکی
از شهرستانهای استان همجوار و هم مرز با
شهرستان قاین واصل شد که باید در خصوص
سگهای ولگرد و احتمال بروز و شیوع بیماری
خطرناک هاری توسط سگهای ولگرد آلوده
تصمیمی اساسی گرفته شود ،چون عدم چاره
اندیشی میتواند خطری جدی برای همشهریان
باشد که در این خصوص شبکه دامپزشکی تا حد
توان ایفای نقش میکند .او بیان کرد :در این

«شهرداری شیشهای» و «حمایت از

سال  43 ،2012درصد از فسادها براساس

حضورشان در خیابان بهشت بررسی

سو تزنان» ایدههایی بودند که از بدو

گزارشگیری مردم کشف شده است:

کلیات طرح «الزام شهرداری تهران به

تولد شورای پنجم شهر تهران از سوی

« گزارشهای مردمی در سال 2005

اصالح و بهبود فرآیند دریافت و رسیدگی

نمایندگان مردم در پارلمان شهری دنبال

میالدی منجر به بازپسگیری رقمی بالغ

به گزارشهای شهروندان درباره فساد و

شد .شورای پنجمیها در دی ماه سال

بر  10میلیارد دالر توسط دولت آمریکا

رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در

 98به یک فوریت سوتیزنی رای مثبت

شد در حالی که اقدامات سازما نهای

شهرداری تهران» را در دستور کار قرار

داده بودند .مجید فراهانی ،رئیس سابق

نظارتی توانسته بود  5میلیارد دالر را به

دادند .اما از سوی دیگر شهرداری تهران

کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر

خانه برگرداند ».شورای پنجمیها حدود

نیز آییننامه اجرایی حمایت و صیانت

تهران در درباره این طرح گفته بود که؛ در

دو سال بعد یعنی در آخرین روزهای

از گزارشگران فساد را در اجرای تکلیف

پایش منطقه و پوشش کامل واکسیناسیون

در پاکدشت رخ داد

هاری در روستاهای هم مرز اقدامات پیشگیرانه

ریزش چاه ،جان گرفت

بیماری شاربن بیش از پنج سال گذشته در

رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شریف آباد پاکدشت

انجام شد .رئیس شبکه دامپزشکی قاینات
گفت :همچنین با توجه به عدم بروز و شیوع
جمعیت انسانی شهرستان ،واکسیناسیون
شاربن در دام سبک و سنگین هدفمند شده و در
صورت اعالم بروز عالئم مشکوک توسط حفاظت
محیط زیست و یا رخداد بیماری در جمعیت
انسانی اداره دامپزشکی اقدام به واکسیناسیون
کانون و شعاع آن میکند.

از مرگ یک مرد  40ساله بر اثر ریزش چاه در یک گلخانه در این شهر
خبر داد .حامد نقوی به ایرنا گفت :حوالی ساعت  ۱۲جمعه ،عوامل
آتشنشانی شریفآباد با اطالع از وقوع حادثه ریزش یک حلقه چاه در
یک مزرعه گلخانه واقع در روستای خلیفآباد ،بالفاصله به محل حادثه
اعزام و نسبت به این سازی منطقه و برپایی کارگاه اقدام کردند.

او گفت :این چاه آب  ۳۰متری در مجاورت یک استخر ذخیره آب قرار

توزیع پول درشهرداری شیراز

حدودا  ۴۰ساله در عمق چاه گرفتار شده و جان خود را از دست داد.
رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شریفآباد پاکدشت
افزود :به دلیل نفوذ آب استخر به داخل چاه و انباشت گل و الی ،عوامل
آتشنشانی با وجود تالش چندباره برای ورود به چاه ،تاکنون (زمان
مخابره خبر) موفق به خارج کردن این فرد نشدند و از نیروهای امدادی
تهران درخواست کمک شده است.
نقوی افزود :هماکنون عوامل آتشنشانی در حال تخلیه آب استخر
هستند تا ورود به چاه امکانپذیر شود.

نوب

تد
وم

محمدعلی راضی در جلسه بررسی گزارش

شهرخرم آباد را به مدت یکسال شمسی ازطریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد

عملکرد ابرپروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم
سلیمانی بر لزوم ایجاد تحرک و افزایش
سرعت اجرای پروژه بزرگراه شهید سپهبد
سلیمانی توسط پیمانکار تاکید کرد و گفت:
مجموعه شهرداری نیز از طریق معاونت فنی و

شورای محترم سازمان درنظردارد انجام خدمات تنظیف گلزارشهدا و آرامستانهای سطح
شرایط واگذارنماید.

لذا ازمتقاضیان واجد شرایط درخواست می شود جهت اطالع بیشترو دریافت اسناد

عمرانی منابع مالی را به پروژه تزریق میکند.

مناقصه پیشنهادات خود را به مدت  10روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم در

مدیریت شهری خبر داد و گفت :در بودجه

سازمان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی برعهده برنده

به گزارش ایسنا ،راضی همچنین از تالش
برای تعریف منابع جدید مالی در مجموعه
بازنگری میشود تا بودجه پروژههای
غیراثرگذار حذف و به پروژههای تاثیرگذار و
اساسی تزریق شود.

قرار است به سایت شفافیت عمق دهند:
«یعنی همه چیز شهرداری باید مشخص
شود .ما به دنبال عمق بخشیدن به
سایت هستیم و حداکثر اطالعات را
در این زمینه در سایت شفافیت قرار
د هیم » .
او از برنامههای رئیس کمیته شفافیت
درباره این موضوع و بررسی آن در
کمیسیون برنامه و بودجه و ارائه در
صحن خبر میدهد .پرویز سروی ،نایب
رئیس شورای شهر تهران نیز در گفتوگو
با روزنامه پیا مما مساله نظارت را به
عنوان عامل تعیین کننده کاهش فساد
و سواستفاده میداند.

پاکات دربسته به امورقراردادهای سازمان تحویل نمایند.
مناقصه می باشد.

شهردار پایتخت در گفتوگو با روزنامه
پیا مما درباره حمایت از سوتی در این
دوره مدیریت شهری میگوید« :فردی
که موضوع فساد را اعالم میکند ،هم

روابط عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری خرم آباد

اصولگرایان تازه به شهرداری
و شورای شهر آمده در تهران،
میگویند قرار است ،سوت زنی
و ایده شهرداری تمام شیشهای
را ادامه دهند .علیرضا زاکانی،
شهردار پایتخت در گفتوگو با
روزنامه پیامما درباره حمایت
از سوتی در این دوره مدیریت
شهری میگوید« :فردی که
موضوع فساد را اعالم میکند،
هم مورد تشویق قرار میگیرد و
هم مورد حمایت».

مورد تشویق قرار میگیرد و هم مورد
حمایت ».او در پاسخ به این پرسش
که آیا شهرداری سازوکاری برای حمایت
از سو تزنی رقم میزند یا نه ،نیز تاکید
کرد« :ما اهتمام داریم که این اتفاق را
رقم بزنیم و درحال طی کردن فرآیند آن
هستیم تا به صورت درست این اقدام
مورد دقت و حمایت ما قرار بگیرد ».غیر
از شهردار تهران ،اعضای شورای شهر نیز
معتقدند که قائل به حمایت از سو تزنان
در مدیریت شهر یاند.
ناصر امانی ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه شورای شهر تهران در این خصوص
روزنامه

به

پیا مما

میگوید:

«آقای

سروری اخیرا در یکی از مصاحبههای
خود اشاره کردند که حتما ما این سیستم
را فعال میکنیم و بحث سو تزنی را
برای بحث ارتقای سالمت اداری و
مبارزه با فساد در شهرداری از طریق
کمیته شفافیت در شورای شهر تهران
دنبال میکنیم ».او میگوید سو تزنی
و افشای فساد یکی از ملزومات این
به مطالبه عمومی هم شده است و باید
سازوکار آن فراهم شود.
امانی انتقاداتی هم به نحوه افشای
فساد و سو تزنی در دوره قبل دارد:
«فکر میکنیم درباره بخشی از مفاسدی
که مقطعی در دوره قبل اتفاق افتاد،
اطال عرسانی

و

شفاف

سازی

صورت

نگرفت ».او به قراردادهای آخر دوره،
پروژه

تهران

،1400

شرکت

پیا مرسا،

شرکت همشهری ،و پروژههای سازمان

او به نظارتهای پیشینی که قرار است
در این دوره مورد توجه قرار بگیرد ،اشاره
میکند و میگوید« :عموما نظارتهای
پسینی مورد توجه بوده است اما ما در
این دوره عموما به نظارتهای پیشینی
توجه داریم .یعنی اصالح فرآیندهای
اداری که

منجر به کاهش

به صورت سیستمی انجام شود ».او
از مذاکره با تیمی خبر میدهد که قرار
است ،نظارتهای پیشینی در شهرداری
صورت دهند .او میگوید« :اکنون ما با
یک تیم حرفهای که اقدامات موثری
در نظارت پیشینی داشتند ،وارد مذاکره
شدیم ،دوستان موافقت کردند و آمدند و
اکنون فرآیندهای مختلفی که میتواند
به تقویت نظارت پیشینی منجر شود ،را
در دستور کار خود قرار دهیم ».سروری
همچنین در ادامه یکی از اقدامات
مثبت شورای پنجم را سامانه و حرکت
در جهت شفافیت میداند« :اما با این
سامانه باید به صورت واقعی برخورد
شود و مردم باید به مثابه سازمان
شیشهای اطالعات آن را ببینند و کسانی
که میخواهند سواستفاده کنند ،باید
سواستفاد هشان مشهود باشد و ناظرین
بتواند آن را شناسایی کنند ».او در پایان
اقدام شورای پنجم را مثبت تلقی میکند
که

باید در جهت تقویت و تکمیل آن

حرکت کرد.

استانآرذبایجانرغبی

آدرس :ارومیه – خیابان والفجر – ۲نرسیده به پل میثم  -اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان آذربایجان غربی

2
3

نام پروژه
لکه گیری و روکش محور میاندوآب –
بوکان بطول  6100متر
لکه گیری و روکش محور میاندوآب –
مهاباد بطول  7100متر
لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی
جنوبی شهرستان میاندوآب

شماره مناقصه

براورد اولیه

تضمین

-32ر00-

49,380,411,868

2,469,020,593

-33ر00-

49,628,923,771

2,481,448,189

-35ر00-

49,083,344,883

2,454,167,244

لکه گیری و روکش آسفالت محور
4

میاندوآب – ملکان از کیلومتر  0+00الی

-36ر00-

29,602,588,840

1,480,129,442

 2/00+5کیلومتر

-پیمانکاران دارای رتبه حداقل  5رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه میتوانند در این مناقصه

شرکت نمایند.

)1تحویل (فروش) اسناد مناقصه از تاریخ  1400/06/25تا تاریخ  1400/06/31می باشد.

(فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir
)2مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت  10:00روز شنبه مورخ 1400/07/10

)3تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز یکشنبه ساعت  09:00مورخ 1400/07/11
شناسه آگهی -1194090 :میم الف0 :

مداخله

انسانی در مواجهه حضوری .یعنی کار

کارفرما :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

1

سرپرست شهرداری شیراز از راهاندازی نظام
خبر داد.

استانآرذبایجانرغبی

ردیف

سازمان آرامستانهای شهرداری خرم آباد به استناد بند  4مصوبه مورخ 1400/6/14

تخصیص و توزیع پول در شهرداری شیراز

میکردند ».امانی میگوید ،در این دوره

آگهی تجدید مناقصات

داشت که بر اثر نفوذ به داخل چاه ،این حادثه رقم خورده و یک مرد

آگهی مناقصه

راهاندازی نظام تخصیص و

شیشهای را ادامه دهند .علیرضا زاکانی،

دوره از مدیریت شهری است که تبدیل

خصوص مکاتبات الزم با دستگاههای متولی
انجام شده و نسبت به برگزاری کالس آموزشی،

اطال عرسانی

او همچنین سامانه  1888و  137را

برگزاری رویدادی که در شأن شهر نیست ،ممکن

جنوبی گفت:

اینها

میکردند،

اطالعات سایت ،فساد را گزارش کنند.

او تاکید کرد :گاهی ساخت یک ساختمان یا

منجر میشود

زیرمجموعههای

شهرداری

نیز

 99در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه

از هویت و شخصیت فرهنگی و تمدنی باالیی

به بیماریهای نوپدید

آسان

دوره پنجم مدیریت شهری ،دی ماه سال

برخوردار است و در درجه اول امیدوارم که در چهار

شهرستان قاینات:

دسترسی

به

بهاره آروین ،رئیس کمیته شفافیت در

اصفهان شهری است که به خودی خود و به ذات

رئیس شبکه دامپزشکی

برای

در

سایت شفافیت بارگذاری شده بودند.

ساله به مردم شهر اصفهان خدمت کنم ،افزود:

روند فعالیتهای اداری در شهرداری مطلع

سو تزنی

شهرهاست،

صورت گرفت .اطالعاتی که همگی روی

خدا را شاکرم که میتوانم در یک دوره چهار

مثبت و خوبی در برای اصفهان برداریم.

شفافیتی در دسترس

قرار میدادند ،حداقل باید اطال عرسانی

اقداماتی

به اصفهان شأن این شهر را حفظ میکند.

مزاده با اشاره به اینکه از دغدغه مردم درباره
قاس 

کلیات طرح رای مثبت دادند.

اطالعات معاونتها ،قراردادها و حتی

مزاده با اشاره به اینکه
به گزارش ایلنا ،علی قاس 

همفکری و مشارکت و همراهی آنان ،قدمهای

طرح تجمیع شد و  18نفر از اعضا به

همه

نمیگوییم اینها را در سامانه شفافیت

فرآیند

شهردار اصفهان معتقد است که با نگاه فرهنگی

نخبگان و مردمی که صاحب شهر هستند و با

ما

سیستم ،خود عاملی برای کند شدن

نیست ،ممکن است شخصیت

کند .امیدوارم بتوانیم با کمک فرهیختگان،

شهر تهران در سال  ۱۳۹۸تقدیم شورا
کرده بود ،در نهایت الیحه شهرداری در

واقعا دنبال شفا فسازی بودند ،درباره

و دسترسی سخت به داد ههای یک

اصفهان را دچار لطمه و آسیب کند

سرمایهگذاری که مدیرعامل آن بعد از
برکناری افشا کرد ،اشاره میکند« :اگر

از آنجا که عموما نبود شفافیت

برگزاری رویدادی که در شأن شهر

است شخصیت اصفهان را دچار لطمه و آسیب

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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اطالع رساین

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 2108شنبه  27شهریور | 1400

| کرمان |

| اصفهان |
وزیر راه و شهرسازی:

به همت معاونت مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان انجام شد:

ذوب آهن اصفهان یاریرسان دولت

اولین همایش تجلیل از پیمانکاران توسعه و احداث شبکه توزیع برق
اولین همایش تجلیل از پیمانکاران برتر توسعه و احداث

7

ایمنی کارکنان تاکید کرد .او انجام ارزیابی مناسب از وضعیت

شده است و درصدد هستیم این رقم  60درصد افزایش

شبکه توزیع برق در شمال استان کرمان با حضور مدیرعامل،

پیمانکاران صنعت برق برای حصول اطمینان از دستیابی به

پیدا کند .او ادامه داد :پروژههایی که به طور خاص در سال

معاونان ،اعضای هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق

اهداف برنامهریزی شده پروژهها ،یکی از دغدغههای مدیران

 99اجرا کردیم شامل پروژه تعدیل بار و بازآرایی پست فوق

شمال استان در محل سالن اجتماعات شهید بافنده برگزار

اجرایی صنعت برق دانست و اظهار داشت؛ برای انجام

توزیع رفسنجان ،ساماندهی روشنایی بلوار شهید صدوقی و

شد .به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق

فرایند ارزیابی عملکرد موفق پیمانکاران عالوه بر بهکارگیری

شاهد و تامین روشنایی پل بادپا ،اصالح روشنایی مسجد

شمال استان کرمان مهندس سلیمانی«مدیرعامل» در

بهترین و کاراترین ابزارهای سنجش بایستی اقدام به طراحی

صاحب الزمان ،تبدیل 200کیلومتر شبکه سیمی به کابل

این همایش با تشکر از خدمات پیمانکاران صنعت برق

شاخصهای ارزیابی مناسب و خاص آن کرد.

خودنگهدار در حوزه عملیاتی شرکت و شروع عملیات اجرایی

گفت :توسعه و اصالح شبکه توزیع نیازمند ارتباط دوسویه

رسول عبداللهی معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی

 200کیلومتر تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار رفسنجان

بین پیمانکاران و صنعت خواهد بود .او با تاکید بر این

برق شمال استان کرمان نیز گفت؛ این شرکت در راستای

بود.عبداللهی به پروژههای در حال اقدام و اجرای سال

که پیمانکاران بازوی اجرایی صنعت برق هستند ،داشتن

اصل  44قانون اساسی نسبت به واگذاری و برون سپاری

 1400شرکت اشاره کرد و افزود :پروژه تبدیل  370کیلومتر

توان عملیاتی و مهارتی پیمانکاران را مهم و حیاتی توصیف

فعالیت های اجرایی خود در بخش توسعه و احداث شبکه

شبکه سیمی به کابل خودنگهدار ،پروژه توسعه و نگهداری

کرد و گفت :شرکت نیروهای پیمانکاری در دورههای آموزشی

های توزیع پروژه های خود را به شرکت های پیمانکاری

شبکههای برق روستایی ،روستاهای فاقد برق ،تبدیل 200

مستمر و ارتقای توان عملی و علمی آنان میتواند ضامن

واگذار کرد.رسول عبداللهی

افزود :در سال  1399این

کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار پروژههایی بسیار

کیفیتکارو تضمینکننده سالمت جانی افراد شود.سلیمانی،

فعالیتها با حجمی قریب به  100میلیارد تومان 52( ،میلیارد

کارآمد در راستای تقویت ،اصالح و جلوگیری از سرقت شبکه

تقویت دانش شرکتداری در شرکتهای پیمانکاری را یک

تومان پروژه در مجموعه شهرستان ها و  45میلیارد تومان در

هستند که به صورت کلید در دست واگذاری آنها براساس

نیاز اساسی دانست و بر آموزش و تقویت دانش عملی و

مدیریت برق کرمان) توسط شرکت های پیمانکاری انجام

شرایط پیمان و مناقصات انجام میشود.

در تامین مسکن است

شهردار مشهد

پشتوانه ویژه سرمایهگذاران
برای رفع موانع

وزیر راه و شهرسازی و مشارکت ذوب آهن اصفهان و شرکتهای داخلی و

سرمایهگذاری خواهیم بود

خارجی ۲۲ ،شهریورماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت.رستم

سمیه باقرزاده /شهردار مشهد با تاکید بر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حضور رستم قاسمی

قاسمی وزیر راه و شهرسازی از غرفه ذوب آهن اصفهان در این نمایشگاه بازدید
نمود و با توضیحات کارشناسان و مسئوالن غرفه در جریان آخرین تحوالت و
دستاوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان از جمله ریل راه آهن قرار گرفت.وزیر راه
و شهرسازی ،ذوب آهن اصفهان و محصوالت آن را یاری رسان دولت در تامین
مسکن برای هموطنان برشمرد و ضمن آگاهی از انواع تولیدات و مشکالت و
محدودیت های تولیدی ذوب آهن اصفهان بر رفع مشکالت تامین مواد اولیه این
شرکت تاکید کرد.محمود محمود زاده ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر
سازی نیز ضمن بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در گفتوگو با خبرنگار آتشکار
با قدردانی از زحمات کارکنان ذوب آهن اصفهان در تولید و تامین نیازهای اولیه
مسکن در کشور به پروژه ساخت هر سال یک میلیون مسکن در کشور اشاره کرد
و افزود :وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد که با پیش خرید تولیدات ،در تامین
مالی این شرکت همکاری کنید.

حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران در
پروژههای مرتبط با اقتصاد شهری ،گفت:
برخی برای راه اندازی سریعتر کارها در دستگاه
های اجرایی به دنبال حامی و تسهیل کننده
میگردند ،تا کارشان را راه بیندازد ،ما با افتخار
اعالم می کنیم برای تسهیل سرمایه گذاری در
جهان شهر مشهد آمدهایم و اولویت ما هموار
کردن راه و رفع موانع سرمایه گذاری است.
سید عبدهللا ارجائی ،در نشست با رئیس و
اعضای هیئت مدیره بانک ملل و مجموعه
اقتصادی جوانمرد که با حضور رئیس و جمعی
از اعضای شورای شهر برگزار شد ،افزود :با
بودجه کنونی فقط می توان مشهد را نگهداری
کرد اما قطعا نمی توان مشهد را توسعه داد.

عنوان باکس

شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان شاهرود تاکید کرد:

"نارضایتیهای عمومی" و "مشروبات الکلی"
دستور کار جدید و جدی

او با بیان اینکه بروکراسیهای پیچیده اداری
شهرداری را برای تسریع سرمایه گذاری با

به منظور نظارت بر عملکرد اجرایی پیمانکاران:

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان

رئیس دادگستری شهرستان شاهرود هدف

کسانی است که در امر تولید و عرضه مشروبات

شاهرود درمحل دادگستری این شهرستان برگزا

از این جلسه را پیشگیری از زمینه های بروز

الکلی فعالیت دارند.

و دراین جلسه برخی نارضایتیهای عمومی

نارضایتیهای عمومی و همچنین کاهش

رضا پارسامنش افزود :باتوجه به اینکه

و تولید وعرضه مشروبات الکلی و راههای

ورودی پرونده به دستگاه قضایی عنوان کرد و

محصوالت الکلی درمکانهایی با حداقل

پیشگیری از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت

گفت :بسته به موضوعات از پیش تعیین شده،

رعایت موازین بهداشتی تهیه میشوند بعضا

دستگاههای مرتبط نیز دعوت میشوند تا باهم

شاهد مسمومیت و حتی فوت افرادی به دلیل

افزایی و مشارکت مدیران بتوان گام های مثبتی

استفاده از این محصوالت بوده ایم لذا عالوه بر

را در جهت رضایت عمومی وکاهش آسیب های

قبح شرعی و اخالقی ،خانواده ها بایستی به

اجتماعی برداریم .احمد مطهرینسب افزود:

شدت مراقب سالمت عزیزان خود به خصوص

امیدواریم با تقسیم کار و تکالیفی که درنظر

جوانان و نوجوانان باشند

گرفته میشود نتایج ملموس آن را درآینده شاهد

شایان ذکر است :فعل و یا ترک فعل

باشیم و کاهش ورودی پرونده و آسیب های

مدیرانی که موجب بروز نارضایتی صنفی و

اجتماعی از نتایج آن باشد

یا غیرصنفی برخی شهروندان میشوند نیز از

دادستان شاهرود نیز در این جلسه گفت:

جمله مسائلی بود که دراین جلسه پیرامون آن

برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی درانتظار

بحث و تبادل نظر شد

کمک شورای شهر حذف می کنیم ،اظهارکرد:

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از پروژههای
در حال انجام شهرستان سرخه بازدید کرد
به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرا و نیز تأکید بر

تسریع در اجرای كار اتخاذ گردید.اعوانی با بیان اینکه بر

تسریع در بهرهبرداری پیمانهای گازرسانی در سطح

اساس برنامه ریزی صورت گرفته این طرح ها تا پایان

استان و نیز نظارت نزدیک بر عملكرد اجرایی پیمانكاران

سال  1400به بهره برداری خواهد رسید ،افزود :پیمان

مجری ،بازدید از پروژه های شهرستان سرخه صورت

های فوق الذكر در قالب اجرای مصوبه شورای اقتصاد

گرفت.به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل

و با هدف گازرسانی به  32واحد تولیدی زیر مجموعه

شرکت گاز استان سمنان با اعالم خبر فوق ،گفت :این

کشاورزی استان تعریف شده است؛ در مجموع شامل 4

بازدید با حضور رئیس و مسئوالن امور مهندسی و اجرای

كیلومتر خط تغذیه  6اینچ 41 ،كیلومتر شبكه توزیع در

طرح ها و مشاور نظارت کارگاهی با هدف شناسایی و

اقطار  63تا  225میلیمتر و یك ایستگاه تقلیل فشار به

رفع موانع و مشکالت اجرایی پروژه ها صورت پذیرفت .او

ظرفیت  2500می باشند.الزم به توضیح است با اجرای

افزود :این بازدید که از پروژه های گازرسانی به مرغداری

ال فاز نخست گازرسانی به محور روستایی
این پروژه عم ً

های محور ایج و جوین ،گازرسانی به روستای عبدهللا

ایج ،جوین و امام زاده عبدهللا که زیر ساخت آن به صورت

آباد و صنایع محور السجرد تا عبداله آباد به عمل آمد؛

مشترک طراحی شده است تا پایان سال جاری به مرحله

ضمن بررسی كیفیت اجرای كار ،مسائل و موانع موجود

بهره برداری خواهد رسید و متعاقب آن در ادامه مسیر

شناسایی و تصمیمات جهت رفع مشكالت و همچنین

گازرسانی به روستاهای یاد شده تکمیل میشود

هرچند که مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد
و یک خواب و خیال است اما با این وجود
برای رفع مشکالت و موانع خارج از مدیریت
شهری نیز تالش و به سرمایهگذاران کمک
خواهیم کرد.ارجائی ادامه داد :در خراسان و
شهر مشهد در مسیر حمایت از سرمایه گذاری
فرهنگ متفاوتی وجود دارد که همه باید با هم
تالش کنیم تا این فرهنگ را عوض کنیم.وی
با اشاره به اینکه در مقوله اقتصادی چند راهبرد
مد نظر داریم ،خاطرنشان کرد :راهبرد اول اینکه
ما به شهر ثروتمند اعتقاد داریم ،یعنی تمام
ارکان شهر ثروتمند باشند و به جای سهم بری
از ثروت انباشته مردم معتقد به سهم بری از
فرصت ایجاد ثروت هستیم .شهردار مشهد
گفت :به زبان ساده معتقدیم اگر مردم ثروتمند
شوند در کوچکترین مقیاس پروانه بهتری از ما
خواهند گرفت و این درآمد بیشتر و در پی آن
خدمات رسانی بهتر و بیشتر به مردم را از سوی
شهرداری به دنبال خواهد داشت.

جدول شماره 2108

افقی
 - 1ریه ،عدد نفس کش  -توقف کوتاه،
مخفف ماکزیمم  -چو وارونه  -جم
وارونه  -حیوان باركش - 2نیرومند ،پر
زور ،محکم و استوار  -محاسن صورت،
جراحت ،زخم  -نغمه ،صدای آهنگین،
وسایل زندگی - 3نگارنده  ،نویسنده ،آزاد
کننده  -خمیده ،حالتی از اینه  -گروهها،
دسته ها - 4رود  -ماسک  -حرف و

گفتار - 5ناپیدا ،مفقود  -نوعی حریر،

صفات باریتعالی ،مسلط ،قاهر - 9گو

دیبای تنک  -پول ژاپن ،پول آسیایی،

وارونه  -مولف کاندید  -از توابع تهران

پول قدرتمند آسیا  -استاد و زبر دست،

 - 10ضد آشتی  -پرنده آش سرد کن،

آتشین پنجه - 6دور کردن ،راندن  -از

پرنده ایست  -ترشرویی ،گره بر پیشانی،

حروف مقطعه قرآن ،سوره بیستم قرآن

آژنگ - 11خار سر دیوار  -مخترع کوره

 -موجود نامرئی ،همنشین انس  -در

ذوب آهن  -قیمت بازاری - 12خیس

بیمارستان خدمت می كند ،سر پرستار7

نیست ،مقابل خیس  -دفعه ،اجازه

 -خونبها  -از صفات باریتعالی  -برابر

گرفتن ،مرتبه  -زیان - 13باالی کوه -

ومساوی  -نت سوم ،نت مخمور ،پیشوند

تله و دام  -پسران  -گنبد - 14دالور -

فعل مضارع - 8متكا ،رشد و نمو  -از

پشت سر ،عقب  -سو وارونه - 15فلز

مفقودی
سند کمپانی خودرو وانت پیکان
1600OHV

مدل 1389 :

رنگ :سفید شیری روغنی

ش موتور11489050923 :

NAAA46AA6BG141893

ش شاسی :

به نام محمد فریمانه مفقود شده و

فرنگی  -معدن  -كلمه پرسش  -امر
نهی از دویدن

اعتبار ندارد.

عمودی
 - 1آزرم  -تکرار حرف  -زمان - 2كسان،
چاكران  -مخفف گاه  -آفرینش- 3

مفقودی

گوشواره  -حالل و روا ،خالص و صاف،
بوی خوش  -اثری از آلكس هیلی- 4
دانه كش بی آزار  -رئوس  -کز وارونه

برگ سبز و سند کمپانی سواری

 -فرمان اتومبیل ،نقش هنرپیشه- 5

پراید جی تی ایکس آی

چه وقت؟ ،چه کسی؟  -مچ دست ،نام

مدل 1384 :

كتاب دینی زرتشتی  -ننر ،به بچه ننر

رنگ  :زرشکی متالیک

گویند  -دهان - 6قوم مرزدار ایرانی
 -گرمسیر ،سدی در استان کردستان

ش موتور01299217 :

 تربت - 7میانجی  -خیس ،ضدخشک  -رمق آخر - 8روغن مو -
همسر حضرت ابراهیم  -چشمه- 9
نوای موسیقی  -حرف پیروزی ،ضمیر
غایب ،جانشین او  -خداوند ،چاشنی

نوب

ول
تا

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

نوب

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

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰ ۱۷۳۰هیات اول  /موضوع قانون تعیین

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا
شیرازی فرزند يعقوب بشماره شناسنامه  ۱۳۱۸۱ششدانگ یک قطعه زمین

با بنای احداثی در آن به مساحت  ۶۷مترمربع از پالک شماره  ۲۷۲فرعی

از  ۱۰۶اصلی واقع در باغ صالح بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت

منوچهر فالحی احدی از ورثه موسی الرضا فالحی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

ول
تا

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۵۵مورخ _۱۴۰۰/۰۵/۱۰
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک سرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ورقه مرحوم
محمد حسین دالرامی در یک باب منزل مسکونی

به مساحت

 ۵۹۹متر مربع پالک  ۷۴۸فرعی از یک اصلی محرز گردیده

است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را

پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،

اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است

سند مالکیت صادر خواهد شد

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۶/۲۷:

تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/27 :

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/11 :

محمود داودی رئيس ثبت اسناد و امالک
م الف 281

حسین مهر جو

رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس

غذا  -مایع شیر - 10حرف انتخاب ،بله

 -روغن - 12بدهی  -کشیش - 13در

مفعولی ،عالمت مفعول بی واسطه -

آلمانی ،حرف گزینش  -درون دهان -

حال شیون  -سم  -سوسمار - 14تاج

كفش پاشنه دار ،پنجره رو به حیاط -

نرم تر ،مالیم تر - 11مهربان  ،مهربان و

خروس  -ازاشكال هندسی ،حجم

واحد پول اتیوپی  -جهت ،دید چشم،

دلسوز ،مهربانی کننده  -توانا ،قدرتمند

فرعونی  -بره بز كوهی - 15نشانه

نور اندک ،در زبان ترکی به آب می گویند

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

آگهی حصروراثت

نظر به اینکه آقای  /خانم حسین عبداللهی دارای شناسنامه  0690754892به شرح

دادخواست به کالسه  9-106/1400از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و

چنین توضیح داده که شادروان جواد عبداللهی به شناسنامه  61851در تاریخ 1400/06/08
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
-1حسین عبداللهی فرزند جواد ش ش  0690754892ت ت  1378فرزند متوفی

-2علی عبداللهی فرزند جواد ش ش  0691312125ت ت  1388فرزند متوفی

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون
سند رسمی

-4حسین عبداللهی فرزند ذبیح اله ش ش  1701ت ت  1324پدر متوفی

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۶۲۶هیات موضوع قانون

-5لیال جامه فرزند جانعلی ش ش  6ت ت  1329مادر متوفی

اینکه با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبور به استناد ماده  ۳۶۲ق امور حسبی

یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر
دبیرشعبه  ۹شورای حل اختالف تربت حیدریه ارجمندی
تحج

آگهی فقدان سند مالكیت

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد

-3طاهره علیزاده مطلق فرزند محمد ش ش  2646ت ت  1356همسر متوفی

خواهد شد .م الف 1056

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

سند مالكیت شش دانگ یك واحد آپارتمان مسكونی به شماره قطعه 1
تفكیكی و مساحت  111/95متر مربع تحت پالك  12966فرعی از 3267
فرعی از  300و  347و  317و  2877و  316فرعی از  – 36اصلی بخش
 5قزوین  ،ذیل شماره ثبت  13440صفحه  66دفتر جلد  52و شماره چاپی 147908
سری الف سال  87به نام آقای مجید شهراسبی صادر و تسلیم گردیده است  .حال مالك
با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود به وارده  68014571مورخ  1400/06/14مدعی فقدان
سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالكیت المثنی خود را نموده كه
مراتب به استناد ماده  120آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر كس به
نحوی از هر انحاء نسبت به ملك مذكور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا
مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه
به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكیت و سند و سند معامله تسلیم نماید
و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند
مالكیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالكیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد كرد این آگهی دریك نوبت به شرح فوق منتشر خواهد شد .
علی شهسواری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه  2قزوین

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید
پوریزدان پناه کرمانی فرزند عطااله بشماره شناسنامه ۱۰۶۰
صادره کرمان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/12
مترمربع پالک  ۲۴۷۲۷فرعی از  ۲۷۸۷اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش  ۳کرمان
آدرس خیابان کرمان ابوذر شمالی نبش کوچه  ۱۹خریداری
از مالک رسمی آقای محمود پورزاده حسینی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .م الف 715
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/10 :

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

ش شاسی :

S1412284657845

به نام حلیمه دستورانی مفقود

گردیده و اعتبار ندارد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی -برابر رای شماره  140060319078000237هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم عباس ابراهیم پور فرزند
احمد بشماره شناسنامه  3صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  150/27مترمربع پالک  24444فرعی از ۲۷۸۷
اصلی واقع در بخش  ۳کرمان آدرس خیابان کرمان مالک اشتر جنوبی کوچه  25جنب تیر برق نهم خریداری از مالک رسمی آقای
محمود مصباح محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 697
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه  -1400/06/27تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 1400/07/10

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند
رسمی برابررای شماره99/8/6-139960319079000419هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میر دوست
شمبوئی رودباری فرزند سهراب بشماره شناسنامه 38صادره ازرودبارجنوب در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 567631متر
مربع پالک 2فرعی از -421اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 421اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –روستای عباس اباد یار
احمدی قطعه سه بخش46کرمان خریداری از ورثه مالکین مشاعی سهراب شمبوئی وماه روز شمبوئی وقسمتی نیز در مالکیت
خود متقاضی می باشد محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول –1400/06/27:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/07/10:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :یاسمن طاهریان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یزاده
فروغ فکری ،مرضیه قاض 

مدیر هنری :تیوا صمدیان

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

اقتصاد و گردشگری:

ندا صفاریان

عکس :یاسر خدیشی (دبیر)

گروه4 :

شبکه های اجتماعی :سپهر زند

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

جدول :شیوا کرمی

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

09192769839
09391999161

@payamema

0903 333 8494

@payamema

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

شنبه  27شهریور 1400

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2108

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

آیسان زرفام ،فرزانه قبادی

روابط عمومی :زهره فرسنگی

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| سینما |
برندگان جوایز ساالنه سینمای فنالند (یوسی) اعالم شد و
شهاب حسینی برای نقشآفرینی در فیلم «اولین برف»
ساخته حامی رمضان ،موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر
مرد این رویداد شد« .اولین برف» اولین ساخته بلند حامی
رمضان کارگردان ایرانی  -فنالندی که پیش از این در بخش
نسل جشنواره فیلم برلین رونمایی شد و داستان آن درباره
زندگی پسربچهای  ۱۳ساله در یکی از روستاهای فنالند
است که زندگیاش با عدم پذیرش درخواست پناهندگی
خانوادهاش دگرگون میشود .شبنم قربانی ،آرانسینا کشوری
و کیمیا اسکندی دیگر بازیگران این فیلم هستند .جوایز فیلم
یوسی که مهمترین جوایز ساالنه سینمای فنالند است ،از
سال  ۱۹۴۴اعطا میشود و به عنوان قدیمیترین جوایز فیلم
در اروپا شناخت ه میشود /.ایسنا

| چاپ و نشر |
کتاب مجموع ه آثار برتر مهرواره طنز «یک وعده لبخند» با
موضوع چاقی و کنترل وزن بهتازگی توسط انتشارات نیکان
امروز بهسفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
ن مجموعه در سه
اردبیل منتشر و راهی بازار نشر شده است .ای 
بخش داستان (نونگاه و نوجوان) ،شعر (نونگاه و نوجوان) و
اینفوگرافی ،آثاری از نوجوانان باالی  ۱۲سال از سراسر کشور را در
اختیار مخاطبان قرار داده است .در بخش داستان از میان ۳۸۳
اثر رسیده به دبیرخانهی مهرواره ،در گروه سنی نونگاه ۲۵ ،اثر و
در گروه سنی نوجوان ۲۳ ،اثر به عنوان برگزیده شناخته شد .در
بخش اینفوگرافی نیز ۳۵ ،اثر به دبیرخانهی این مهرواره ارسال
شد که در مجموع  ۵اثر در گروه سنی نوجوان ( +۱۵سال) به
عنوان برگزیدگان نهایی معرفی شد و در بخش شعر نیز  ۱۱۰اثر
به دبیرخانه رسید که پس از داوری نهایی ،در گروه سنی نونگاه،

قارچهای سمی سیمانی در مراتع مازندران -عکس از پیمان حمیدیپور /میزان

 ۷اثر در گروه سنی نوجوان  ۱۰اثر برگزیده شد /.مهر

ش
زار
گ
ژه
وی

تملک فوالد اکسین از سوی فوالد خوزستان

فوری ترین راه اشتغال منطقهای در مسیر انباشت ثروت ملی

هجده سال پیش و با هدف تکمیل زنجیره تولید فوالد،

بدون در نظر گرفتن شرایط به وزارت تعاون ،کار و رفاه

طرح احداث شرکت فوالد اکسین به منظور تولید ورق

اجتماعی واگذار شد.

عریض در مجاورت شرکت فوالد خوزستان آغاز شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که ضمانت نامه  ۲۵۰میلیون

این مهم با زیرساخت ،دانش فنی ،اعتبار مالی و در

یورویی بانک صادرات مربوط به بدهی ناشی از خرید

نهایت راهاندازی شرکت فوالد اکسین تماما از سوی

تجهیزات کارخانه از شرکت دانیلی ایتالیا به فوالد

فوالد خوزستان انجام شد .فوالد اکسین در سال

خوزستان در زمان راه اندازی خط تولید این کارخانه

 ۱۳۸۸با ظرفیت اسمی یک میلیون و  ۵۰هزار تن و

نادیده گرفته شد و فرزندی که به تازگی راه رفتن را بلد

قهای عریض فوالدی در خاورمیانه
تنها تولیدکننده ور 

شده بود ،با بیمهری تمام از مادرش جدا شد و این

به بهرهبرداری رسید.

اقدام ناسنجیده ،شروعی بود برای مصیبتهاییکه اگر

احداث خط تولید نورد ورق عریض به منظور تامین مواد

نبود مهر مادر شاید به فرجامی شوم تبدیل میشد .در

اولیه زنجیره صنایع کشتیسازی ،مخازن تحت فشار،

صورتی که روند فعالیت پروژه ورق عریض در قالب

خطوط انتقال نفت و گاز و  ...و قطع وابستگی واردات

جدید و مستقل و به نام فوالد اکسین خوزستان پس

اسلبهای مورد نیاز صنایع فوق از خارج و استراتژی

از واگذاری به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تا

صادرات محصول ،از سوی شرکت فوالد خوزستان به

آنجا پیش رفت که در پایان سال  ۱۳۹۸فوالد اکسین

عنوان مجری طرح تعیین شد.

خوزستان با بیش از  ۱۱۳۰میلیارد تومان بدهی تناژی،

یکپارچهسازی زنجیره ارزش محصوالت فوالدی در

بیش از  ۵۰۰میلیارد تومان بدهی ریالی ،بیش از

جنوب کشور به عنوان عاملی موثر در توسعه صنعت

 ۱۵۰میلیارد تومان بدهی مالیاتی ،زیان سنواتی۱۳۰ ،

فوالد و آثار توسعهای و اشتغال پایدار ناشی از آن منوط

میلیارد تومان مطالبات مشکوک الوصول ،فاقد مواد

به الحاق خط نورد تجهیزات ورق عریض در اختیار

اولیه ،فاقد قطعات استراتژیک مورد نیاز خط تولید،

شرکت فوالد اکسین خوزستان بعنوان صنعت میانی

فاقد محصول قابل فروش ،فاقد دستورالعمل و آیین

در زنجیره ارزش است.

نامه ،نابسامانی در تشکیالت سازمانی ،احتمال بروز

هم ه چیز برای یک شروع عالی و قرار گرفتن فوالد

بحران کارگری ،عدم امکان دریافت کارت بازرگانی ،عدم

اکسین در مدار تولید محصوالت نهایی که کمک

امکان دریافت دسته چک بانکی ،عدم امکان دریافت

شایانی به صنعت نفت میکرد آماده بود ،که در

ضمانت نامه ،بدهی های بیمه ای ،بی اعتباری نزد

تصمیمی ناگهانی و غیر کارشناسی ،فوالد اکسین

مشتریان و دیگر مشکالت مواجه شد.

این موارد تنها بخشی از مشکالتی بودند که علیرغم

اجتماعی با اهداف :جایگزینی مدیریت سهام به جای

فوالد و دستیابی به تولید سیزده میلیون تنی فوالد در

ادامهداربودن حمایتهای زیرساختی فوالد خوزستان از

بنگاهداری ،ایجاد قطبهای فوالدی در کشور و بازگشت

افق  ۱۴۰۴و پایداری تولید در استان زرخیز خوزستان

بعد انفصال فوالد اکسین از این شرکت داشت .تصفیه

مدیریت متمرکز به فوالد خوزستان تفاهمنامهی

و خلق ثروت ملی ،شاهد تاخیر در واگذاری سهام این

خانه و سیستم آب و فاضالب صنعتی ،جادههای

واگذاری سهام فوالد اکسین به فوالد خوزستان میان

شرکت به اصل خویش باشیم.

دسترسی ،خدمات فنی و مهندسی ،تامین اکسیژن

نمایندگان وزارت و مدیرعامل وقت فوالد خوزستان

بعالوه باید توجه داشت در صورت رخ دادن این اتفاق

مورد نیاز خط تولید و نیروی انسانی متخصص و

مبنی بر انتقال  ۶۰درصدی از کل سهام فوالد اکسین

مبارک و از سرگیری و سرمایهگذاری فوالد خوزستان

باتجربه بخشی از این زیرساختهاست که از سوی

به صورت ثبتی به امضا رسید .اما دریغ که به دالیل

در طرح فوالدسازی اکسین ،سه هزار نیروی انسانی به

فوالد خوزستان در اختیار فوالد اکسین قرار گرفت.

نامعلوم و باز هم بدعهدی ،این تفاهمنامه شکل اجرایی

طور مستقیم بکارگیری میشوند .این تعداد یعنی باز

شرایط به قدری بحرانی شد که در سال  ۱۳۹۷وزیر

به خود نگرفت و همچنان بالتکلیفی شرایط را به سمت

شدن گره کور بیکاری در استان خوزستان ،ثبات امنیت،

وقت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از فوالد خوزستان

بغرنج نمودن اوضاع پیش میبرد! جای تعجب دارد

بکارگیری جوانان متعهد ،متخصص و کارآمد که در

خواست به منظور جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد

با وجود نهایی شدن تفاهمنامه در حضور مقام عالی

نهایت به رشد و شکوفایی استان خوزستان و تولید

بحرانهای امنیتی ناشی از بیکاری کارکنان مجموعه،

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و گذشت نزدیک

ثروت ملی منجر میشود.

مدیریت اکسین را بر عهده بگیرد .فوالد اکسین بحران

به دوسال هنوز از سوی وزارت خانه مبنی بر واگذاری

برای واگذاری فوالد اکسین به فوالد خوزستان عالوه

زده اواخر بهمن  ۱۳۹۷با انتصاب امین ابراهیمی (قائم

سهام فوالد اکسین به فوالد خوزستان اقدامی نشده

بر پیگیریهای مستمر مدیران این مجموعه ،همت

مقام ارشد مدیر عامل و عضو هیات مدیره فوالد

است .اگر نبود مدیریت کارآمد فوالد خوزستان در

مسئوالن دلسوز استان و کشور الزم است .از نماینده

خوزستان در همان زمان) به سمت مدیرعامل فوالد

تصدی فوالد اکسین ،معلوم نبود چه سرنوشت شومی

محترم ولیفقیه که همواره یار و یاور صنایع استان

اکسین انتخاب شد .تنها با نگاهی به عملکرد  ۱۰۰روزه

انتظار مجموعه را میکشید.

بودهاند ،همچنین استاندار محترم که خود زمانی در

ورود شرکت فوالد خوزستان در اداره فوالد اکسین

فشار بانک صادرات مبنی بر جاری نمون ضمانتنامه

مقام عالی وزارت حضور داشتهاند و بدون شک با نگاه

می توان به تاثیر و اهمیت انتقال مدیریت و مالکیت

و پیگیری مراحل قانونی ،که در این صورت ممکن

ملی پیگیرخواهند بود ،تا نمایندگان محترم مجلس که

این شرکت به فوالد خوزستان پی برد .افزایش میزان

است بزرگترین عرضهکنندهی شمش فوالدی کشور

صدای رسای مردم و بنگاههای اقتصادی استان بوده

تولید از  ۳۰هزار تن به  ۷۴هزار تن در ماه ( ۵/۲برابر

که در سال های اخیر توانسته با ازرآوری حاصل از

و هستند ،نیاز است به یاری فوالد خوزستان آمده و در

) ،افزایش  ۱۰برابری خرید قطعات استراتژیک خط

صادرات محصوالت باکیفیت ،جایگزین شایستهای

تسریع واگذاری سهام فوالد اکسین به فوالد خوزستان

تولید ،تولید ورق های مخصوص محیط ترش شرکت

برای صادرات نفتی کشور لقب گرفته ،با مشکالتی

تاثیرگذار باشند.

آری تجربههای تلخ بنگاهداری

نفت برای اولین بار در ایران ۵/۹ ،برابر افزایش تولید

مواجه شود که پیامد آن گریبانگیر فوالد اکسین هم

غیر کارشناسی بر صنایع کشور و استان تا به امروز

محصوالت آلیاژی خاص نسبت به کل سال ،۱۳۹۷

خواهد شد .قطعا تعطیلی دو شریان اصلی تولید فوالد

هزینههای بسیاری بر اقتصاد کشور وارد کرده است و

جایگزینی فروش مستقیم بجای فروش کارمزدی

و ورق کشور عالوه بر آثار زیانبار بر اقتصاد کشور ،استان

تکرار آن در مجموعه فوالد اکسین جز حسرت و از

پس از ۲سال و بسیاری موفقیت های دیگر که حاصل

خوزستان را که در شرایط فعلی هم بیشترین نیروی

دست رفتن سرمایههای ملی ،عایدی به همراه ندارد .از

حضور مدیران فوالدی در ادارهی اکسین بود .طی این

بیکار را در خود جای داده است ،با مشکالت امنیتی

هم هی دلسوزان نظام تقاضا میکنیم برای حفظ روند

دوسال ،فوالد اکسین از فروش کارمزدی به فروش

مواجه میکند.

تولید پایدارکشور همگام و همراه با بنگاههای اقتصادی

مالکیتی رسید و توانست تعمیرات اساسی تجهیزات

در صورت اجرایی شدن ضمانتنامهی بانک صادرات

موفق که هدفی جز ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه،

را در جهت به حداکثر رساندن ظرفیت تولید ،انجام دهد

و صدور رای دادگاه ،خط تولید فوالد خوزستان تعطیل

آبادانی ایران اسالمی ،ارزآوری و دستیابی به بازارهای

و با حضور کلیدی در پروژه های بزرگ ملی نفت و گاز

شده و ناگریز اقدام متقابل فوالد خوزستان را به همراه

بینالملل و در نهایت بیاثر کردن تحریمهای ظالمانه

(همچون پروژه افتخار آمیز خط لوله انتقال نفت گوره به

داشته و موجبات تعطیلی فوالد اکسین را به دنبال

ندارند ،در جهت تسریع در تملک سهام فوالد اکسین

جاسک) در سطح ملی ،کشور را به خودکفایی برساند.

دارد .وقوع چنین شرایط فاجعهباری که دور از ذهن

به فوالد خوزستان پیشقدم باشند و زمینهساز تحولی

اما با شروع سوددهی شرکت فوالد اکسین ،سهامداران

نیست عالوه بر بیکاری بیش از یازده هزار تَن به طور

بزرگ در جنوب کشور ،سرزمین اللههای سرخ باشند.

آن تفاهم نامه را فراموش کردند و با تغییر دولت روند

مستقیم و شصت هزار تَن به طور غیرمستقیم ،ضربهی

شرکت فوالد خوزستان آمادگی دارد در فرآیند واگذاری

واگذاری متوقف شد.

مهلکی به صنعت فوالد کشور وارد میکند.

سهام ،تمامی موارد قانونی و بدون در نظر گرفتن

از طرفی مدیریت درخشان فوالد خوزستان بر اکسین

اینک و پس از دخالت دلسوزانه و بهنگام فوالد

شرایط همجواری ،اجرایی شود و سهام شرکت فوالد

تا بدان جا پیش رفت که در دی ماه سال  ۱۳۹۸در

خوزستان ،سزاوار نیست در شرایطی که با تملک فوالد

اکسین به قیمت روز کارشناسی و به فوالد خوزستان

چارچوب برنامههای راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه

اکسین از سوی فوالد خوزستان عالوه بر تکمیل زنجیره

واگذار شود.

