
ابهام درباره دالیل لغو سفر رئیسی  به اسکاتلند

رئیس  جمهور به اجالس 
تغییرات اقلیمی نمی رود

آخرین  جریان  در  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نشست خبری خود پس از انتشار اخبار ضد و نقیض، خبر از عدم 
اجالس  در  ایران  جمهوری  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید  حضور 

اسکاتلند داد. 

 رئیس اتاق بازرگانی ایران
 به رئیس جمهور نامه نوشت

اعتراض به تصویب 
ضوابط مدیریت 

پسماندهای صنعتی 
کشاورزی  و  معادن  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رییس 
به  نسبت  رییس جمهور  به  خطاب  نامه ای  در  ایران 
مستمر  بهبود  قانون   ۲ ماده  تکلیف  نشدن  رعایت 
روش های  و  ضوابط  تصویب  و  کسب وکار،  محیط 
در  معدنی  و  پسماندهای صنعتی  اجرایی  مدیریت 
تشکل های  از  نظرخواهی  بدون  و  کامل  سکوت 
و  ابطال  خواستار  و  اعتراض کرد  خصوصی  بخش 

بررسی مجدد این ضوابط شد.

 ضایعات انبوه سیب
 در شهری که آب ندارد

سهم  اینکه  با  ضایعات  همان  یا  صنعتی  سیب   
آذربایجان  سیب  بازار  مالی  گردش  در  ناچیزی 
بخش  اصلی  چالش  به  سال  هر  اما  دارد  غربی 
به گزارش  می شود.  تبدیل  استان  این  کشاورزی 
با تولید ساالنه نزدیک یک  مهر، آذربایجان غربی 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن قطب اول تولید سیب در 

کشور به شمار می رود.

 بهمن ایزدی، فعال محیط زیست 
در گفت وگو با »پیام ما« درباره 

آتش سوزی های زاگرس

 این همه آتش سوزی 
را بحران نمی دانند

پاییز بی بارانی است و بهمن ایزدی می گوید، انگار 
آسمان با بدخواهان طبیعت هم دست شده. او تا 
آتش  و  بود  ُکمارج  ارتفاعات  در  شب  دوشنبه 
ایزدی  شد.  خاموش  روز  سه  از  پس  سرانجام 
هیات  رییس  شناخته شده،  زیست  محیط  فعال 
گنجه  مدیرعامل  و  فارس  سبز  کانون  مدیره 

پشتیبان زیست بوم است. 

صیانت باز ی
 فالحی، عضو کمیسیون صیانت: جلسات کمیسیون از صداوسیما 

پخش خواهد شد، کارشناسان هم در جلسه خواهند بود
سیاه کلی، سخنگوی کمیسیون صیانت: هیچ چیز مشخص نیست، 

یکشنبه تعیین تکلیف می شود

 مجلس نحوه پوشش رسانه ای و بررسی طرح صیانت را نمی داند
 اما بر تصویب آن اصرار دارد

 خبر صدور مجوز استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها
 نگرانی ها درباره افزایش آلودگی هوا را بیشتر کرده است

 زمستان آلوده یا خاموش؟

سوزاندن هوای پاکسوزاندن هوای پاک
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اقلیم

چارسوق بوم وبر

مدیرعامل شرکت آبفا در جلسه علنی شورای شهر تهران اعالم کرد میزان آب 
پشت  سدهای تهران ، 300 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است 

 سدهای خالی تهران
  محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آبفا در گفت وگو با روزنامه پیام ما: 

 هرسال توقع 2.5 درصد افزایش مصرف آب را داریم، این میزان امسال به صفر رسید
 و حتی 0.3 درصد هم کاهش مصرف داشتیم 

  آمارهای شرکت آب و فاضالب تهران نشان می دهد که ذخیره آب در 5 سد تهران
  در سال 1399، 751 میلیون مترمکعب بوده است اما امسال این عدد به حدود

 452 میلیون مترمکعب رسیده است

3 اقلیم

2 پیام خرب

رنا
ای

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2126   | چهارشــنبه  21 مهــر 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 
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نمایشگاه بین المللی معدن کرمان با حضور »شرکت ملی 
صنایع مس ایران« در حال برگزاري است

 ارائه کارنامه روشن 
شرکت مس؛ از رونق تولید 

تا نهضت بومي سازي

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

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

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

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/07/22 تا تاریخ 1400/07/26.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 1400/08/13.

oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/08/15.
oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

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

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمین )ریال(عنوانشماره

11۰/ج14۰۰/۳
اجرای اساس و آسفالت باند 
دوم محور رودبار- بهادرآباد 

)تجدید۳(
5،898،۰۰۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

159،886،577،۰۰5
بر اساس فهرست بهای راه، راه 
آهن و باند فرودگاه سال 14۰۰ 

و فهرست بهای تجمیعی

نوبت دوم

صفحه 6

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

منطقه کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
توام با  ارزیابی کیفی 

به صورت فشرده 

سازمان همیاری شهرداری استان قم درنظردارد براساس مجوز کمیسیون معامالت نسبت به فروش 3 قعطه زمین با مشخصات و 
شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

* مبلغ تضمین شرکت در مزایده مندرج در آگهی می باشد که  بصورت واریز نقدی بحساب سپرده 0107531167002 نزد بانک ملی شعبه جهاد بنام سازمان همیاری شهرداریهای 
استان قم و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار 4 ماه باشد. 

مهلت دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد از روز چهارشنبه مورخ  1400/07/21  لغایت روز چهارشنبه 1400/07/28  می باشد.
* قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

* هزینه درج آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
*کلیه هزینه نقل و انتقال) عوارض- مالیات و غیره ( به عهده برنده مزایده  می باشد.

* کلیه اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت) مصوب 1337( اقدام نمایند.

*سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
محل تسلیم پیشنهادها: 

* آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روز چهارشنبه 1400/07/28 از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری
  متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از روز انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وکسب اطالعات بیشتر به آدرس قم – خیابان امام موسی صدر- باالتر ازمیدان نواب – ساختمان 

نمایشگاه دائمی استان قم – طبقه دوم مراجعه و یا به شماره تلفن 02536564805 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم

"متن آگهی"
آگهی مزایده واگذاری زمین

مبلغ ضمانت نامه )لاير(قیمت  کارشناسی)لاير(متراژ ) مترمربع(مشخصات زمینردیف

16۲.8۰4.558.4۰۰.۰۰۰۲۲7.9۲۰.۰۰۰قطعه  شماره 71 تفکیکی آقای اعرابی  به آدرس شهرقنوات خیابان ۲4 متری پاسداران شارع 1۲متری1

16۲.8۰4.۳95.6۰۰.۰۰۰۲19.78۰.۰۰۰قطعه  شماره 7۳ تفکیکی آقای اعرابی  به آدرس شهرقنوات خیابان ۲4 متری پاسداران شارع 1۲متری۲

16۲.8۰4.۳95.6۰۰.۰۰۰۲19.78۰.۰۰۰قطعه  شماره 74 تفکیکی آقای اعرابی  به آدرس شهرقنوات خیابان ۲4 متری پاسداران شارع 1۲متری۳

آب را  َهدر ندهیم
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صیانت«  »طرح  را  نامش  اختصار  به 
برای توصیف  گذاشتند و شد کلیدواژه ای 
های  شبکه  قطعی های  و  محدودیت ها 
اجتماعی. مهم نیست منشا این محدودیت 
یا  باشند  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  ها 
و  چینی  هکرهای  یا  فیسبوک  مدیران 
ایرانیان  دسترسی  عاملی که  هر  روسی، 
به شبکه ای اجتماعی را محدودتر از امروز 
کند، با »صیانت« خطاب می شود. همین 
کلیدواژه حاال یکی از مناقشه برانگیزترین 
اقدامات پارلمان یازدهم را شامل می شود. 
طرحی که به گواه کارشناسان، مستقیما با 
شبکه  در  فعال  ایرانی  ها  میلیون  زندگی 
های اجتماعی ارتباط دارد ولی حداقل منشا 
آن، پارلمان یازدهم نبود. مرتضی آقاتهرانی، 
نفر اول پایداری ها در پارلمان و یارانش در 
مجلس یازدهم فقط این طرح را با همراهی 
اعضای کمیسیون صنایع و البته سفارش 
بهارستان  ترافیک کاری  از  بیرونی،  های 
عبور دادند و در شرایطی تیر ماه 14۰۰ رای 
مجلس برای بررسی آن مطابق اصل 85 
قانون اساسی و دور از چشم افکار عمومی را 
گرفتند که نه تنها متوجه انتقادها و مخالفت 
های افکار عمومی و اهالی فن با بند بند 
این طرح بودند بلکه به خوبی می دانستند 
اقدام شان، عمال گامی در مسیر پنهان سازی 
شعارهای  نقض  و  است  مردم  از  امور 
شفافیت خواهانه شان در روزگار تبلیغات 
انتخابی اما انگار زورشان به خواسته ها و 

مطالبات و سفارش ها نمی رسید.

 »صیانت« از کجا آمد؟!
روزگار  در  و  مهرماه 97  بار  نخستین 
نام طرحی  بود که  فعالیت مجلس دهم 
در  حقوق کاربران  از  صیانت  عنوان  تحت 
شنیده  مجلس  از  اجتماعی  های  شبکه 

شد. انتشار برخی مفاد این طرح چون ورود 
نهادهای امنیتی و نظامی چون ستاد کل 
نیروهای مسلح به موضوع فضای مجازی، 
با انتقادات بسیاری همراه شد و همزمان 
نگرانی ها از نفوذ این نهادها در پارلمان و 
طرح نویسی برای نمایندگان افزایش داد. 
پیگیری های خبرنگار پیام ما حاکی از آن 
طرح،  این  اولیه  نگارش  محل  است که 
فرهنگی  و کمیسیون  پارلمان  جز  نهادی 
است. شنیده ها از نقش پررنگ ستاد کل 
نیروهای مسلح در تهیه این طرح حکایت 
فرهنگی  اعضای کمیسیون  از  یکی  دارد. 
مجلس یازدهم که نخواست نامش فاش 
شود، با تایید این مساله، بر نقش ستاد کل 
نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل 
تاکید کرد.  آن  نگارش  در  فتا  پلیس  و 
آقاتهرانی هم در مجلس یازدهم و در روز 
تصویب اصل 85 شدن این طرح، نامه ای 
بر میز نمایندگان گذاشته بود که تصویب 
این طرح را خواست »نهادهای حاکمیتی« 
هم  دهم،  مجلس  در  بود.  توصیف کرده 
این طرح  با  فرهنگی مجلس  کمیسیون 
مخالف بود، هم وزارت وقت ارتباطات و هم 
افکار عمومی پس اصرارها به جایی نرسید 
تا اینکه آبان 99 و در مجلس یازدهم طرحی 
خدمات  و  کاربران  از  »حمایت  عنوان  با 

اعالم وصول شد. فضای مجازی« 
شباهت عنوان این طرح با طرح صیانت، 
دو  را  طرح  این  به  انتقادات  و  توجهات 
چندان کرد. رضا تقی پور، نماینده مجلس 
یازدهم برای کاستن از فشارها، این طرح را 
تکمیل شده طرح صیانت معرفی کرد ولی 
فشارها مجلس را به بررسی بیشتر طرح در 
کمیسیون وا داشت. مرداد 99 از این طرح 
پس از چکش کاری های بسیار با عنوانی 

حقوق  از  »حمایت  شد:  رونمایی  جدید 
فضای  کاربردی  پایه  خدمات  و  کاربران 
مجازی«. مفاد طرح تغییر کرده بودند ولی 
نه در جهت صیانت از حق و حقوق قانونی 
مردم برای دسترسی آزادانه به شبکه های 
نهادهای  بلکه حضور پررنگ تر  اجتماعی 
نظامی و امنیتی و قضایی در این شبکه 
به  ولی مجلس  یافت  ادامه  انتقادها  ها. 
جای تامین نظر مردم، تیر ماه 14۰۰ و با 
البی های جبهه پایداری ها، رای به بررسی 
این طرح مطابق اصل 85 قانون اساسی و 
دور از چشم افکار عمومی دارد. البی هایی 
که با مخالفت برخی چهره های نزدیک به 
قالیباف همراه شد ولی تالش آن ها برای 
ابطال این رای راه به جایی نبرد تا یکی دو 
روز گذشته اعضای کمیسیون ویژه صیانت 

هم معرفی شوند.

 بی اعتنا به مردم
طرح صیانت در شرایطی حاال مراحل 
در  خود  بررسی  روند  آغاز  برای  نهایی 
کمیسیون مشترک به جای صحن علنی 
یازدهمی ها  را سپری می کند که مجلس 
خود  نوع  در  و  منسجم ترین  از  یکی  به 
برای  ایرانیان  کم بی سابقه ترین کارزارهای 
دفاع از حقوق مدنی خود بی اعتنا هستند. 
این  با  کارزار یک میلیون نفری مخالفت 
طرح در کنار کارزار »اعدام نکنید« از جمله 
خودجوش  و  منسجم  مدنی،  تالش های 
ایرانیان است که هیچ کدام تا اینجای کار 
به سر منزل مقصود نرسیده است. مرتضی 
آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی اخیرا 
در اظهاراتی از ایستادگی مقابل این اظهارات 
خبرداد و با بیان اینکه »اگر مخالفان طرح 
هم  پیج  میلیارد   1۰۰ اینترنت  از  صیانت 
ساخته می شد ما در دولت و مجلس کار 

خودمان را می کردیم«، عمال از بی اعتنایی 
به افکار عمومی سخن گفت. موضوعی که با 
انتقاد یک نماینده مجلس همراه شد. جالل 
رشیدی کوچی، اظهارات این نماینده مجلس 
را »بنزینی بر آتش دل« افکار عمومی خواند 
و آن را »نگران کننده« توصیف کرد. محمد 
مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا هم خطاب 
به آقاتهرانی نوشت: »زحمت بکشید و طرح 
صیانت را رها کنید. همه چیز آرام می شود؛ 
درک اینکه مشکل خود شما و دوستانتان 
هستید چندان سخت نیست.« محمدعلی 
ابطحی، فعال سیاسی اصالح طلب  دیگر 
را  اظهارات  این  او  بود.  آقاتهرانی  منتقد 
»پوست خربزه« زیر پای قالیباف توصیف 
کرد و به طعنه خطاب به او نوشت: »شاید 

باز هم با مردم کار داشتید«.

 »صیانت« چطور بررسی خواهد شد؟
اصرار و حمایت برخی »نهادها« برای 
قرار  از  اما  در مجلس  این طرح  تصویب 
معلوم کافی نبود چراکه اعضای کمیسیون 
انتخاب  شیوه ای  به  هم  صیانت  ویژه 
شدند که این طرح به سالمت از آن عبور 
کند. احمدحسین فالحی، عضو کمیسیون 
انتخاب  چون  و  چند  درباره  صیانت 
اعضای این کمیسیون به »پیام ما« گفت: 
»اینطور نبود که کمیسیون ها برای حضور 
رای گیری  کمیسیون  این  در  اعضایشان 
ای  دعوتنامه  صیانت  کمیسیون  از  کنند. 
ارسال شد و گفتند از هر کمیسیون مثال ۲ 
نفری که دوست دارند، خودشان را معرفی 
کنند. این طور شد که اعضای این کمیسیون 
انتخاب شدند.« اینکه این افراد چطور قرار 
بررسی کنند، دیگر  را  است طرح صیانت 
پرسش مطروحه است. فالحی به »پیام ما« 
گفت که »از کارشناسان دعوت می شود تا 
و  باشند  حاضر  کمیسیون  جلسات  در 
اما لطف  را بررسی کنند«  همراه ما طرح 
هللا سیاه کلی، سخنگوی کمیسیون صیانت 
ما«،  »پیام  با  خود  جریان گفت وگوی  در 
این مساله را رد کرد و گفت: »هنوز هیچ 
چیز مشخص نیست. یکشنبه هفته آینده 
قرار است جلسه ای در کمیسیون بررسی 
کنیم تا روند اجرایی مشخص شود. اینطور 
نیست که از االن بگوییم کارشناسان در تمام 

بود.« جلسات حاضر خواهند 

 کمیسیون پخش زنده خواهد شد؟
ماجرا  پایان  اما  ها  سردرگمی  این 
ویژه  کمیسیون  اعضای  برخی  نیست. 
از  کرمی،  ویس  مهرداد  چون  صیانت 
کمیسیون  این  جلسات  پخش  احتمال 
گفتند. او البته تاکید کرد که »این پیشنهاد 
ضبط  و  ثبت  مذاکرات  که  است  مطرح 
شود و پس از حذف موارد زائد در اختیار 
افکار عمومی قرار بگیرد.« پیشنهاد دیگری 
که به هیات رئیسه کمیسیون داده شده، 
سوی  از  جلسات کمیسیون  زنده  پخش 
فالحی،  احمدحسین  است.  صداوسیما 
این مسئله  تایید  با  این کمیسیون  عضو 
درباره جزئیات این پیشنهاد به »پیام ما« 
گفت: »پیشنهاد داده ایم جلسات کمیسیون 
به صورت زنده از صداوسیما و پایگاه اطالع 
رسانی مجلس پخش شود. این پیشنهاد 
برای  و  است  رئیسه کمیسیون  هیات  در 
هم  مجلس  رئیسه  هیات  تایید  به  اجرا 
نیاز دارد.« او تاکید کرد که »ما هر اتفاقی 
که در جلسه کمیسیون رخ دهد را به اطالع 
مردم می رسانیم.« سیاه کلی، سخنگوی این 
کمیسیون اما به »پیام ما« گفت: »پخش 
رسانی  اطالع  و  صداوسیما  از  جلسات 
به این شکل به مردم، تنها یک پیشنهاد 
است و قطعی نیست. این احتمال وجود 
دارد که جلسات کمیسیون همچون سایر 

برسد.«  مردم  اطالع  به  کمیسیون ها 

مجلس که نحوه پوشش رسانه ای و بررسی طرح صیانت را نمی داند، بر تصویبش اصرار دارد

صیانت بازی
فالحی، عضو کمیسیون صیانت: جلسات کمیسیون از صداوسیما پخش می شود، کارشناسان هم در جلسه خواهند بود
سیاه کلی، سخنگوی کمیسیون صیانت: هیچ چیز مشخص نیست، یکشنبه تعیین تکلیف می شود

بررسی طرح رتبه بندی 
معلمان در مجلس یازدهم

مجلس  فرهنگیان  فراکسیون  عضو  یک 
وزارت  سرپرست  حضور  از  اسالمی  شورای 
آموزش و پرورش در نشست این فراکسیون و 
بررسی مسائل مربوط به این حوزه خبر داد. 
علی حدادی، عضو این فراکسیون در جریان 
اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرد، 
درباره جزئیات اظهارات رد و بدل شده در این 
در  دیدار صبحگاهی  این  »در  گفت که  دیدار 
فراکسیون فرهنگیان مجلس به بررسی سند 
بندی  رتبه  آموزش و پرورش،  بنیادین  تحول 
تحصیلی  سال  شروع  وضعیت  و  معلمان 
فعاالن  از  جمعی  این  از  پیش  پرداختیم.« 
و  مجلس  مقابل  تجمل  با  معلمان  صنفی 
نهادهای قانونی خواستار بررسی این طرح در 

بودند. شده  آن  تصویب  و  پارلمان 

 ابهام درباره دالیل لغو سفر رئیسی 
 به اسکاتلند

رئیس جمهور به اجالس 
تغییرات اقلیمی نمی رود

اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
از  پس  خود  خبری  نشست  آخرین  جریان  در 
حضور  عدم  از  خبر  نقیض،  و  ضد  اخبار  انتشار 
در  ایران  جمهوری  رئیس  رئیسی،  ابراهیم  سید 
است  قرار  اجالس  این  داد.  اسکاتلند  اجالس 
با  مقابله  عنوان  با  ماه  آبان  یازدهم  و  دهم 
حضور  با  اسکاتلند  گالسکو  در  اقلیمی  تغییرات 
سعید  شود.  برگزار  جهان  قدرتمند  کشورهای 
تاکید  اظهاراتش  از  بخشی  در  البته  خطیب زاده 
شرکت  اجالس  این  در  هیاتی  با  ایران  کرد که 
می کند ولی نامی از اعضای این هیات و ریاست 
امور خارجه  نیاورد. سخنگوی وزارت  آن به میان 
رئیسی  حضور  عدم  برای  مشخصی  دلیل  ایران 
اینکه  بیان  با  ولی  نکرد  مطرح  اجالس  این  در 
مراحل  و  نیست  معاهده  این  عضو کامل  »ایران 
است«،  پیگیری  دست  در  کشور  در  آن  تصویب 
رئیسی  نکردن  سفر  دلیل  را  مساله  این  تلویحا 

کرد. اعالم  اسکاتلند  به 
این اما همه ماجرا نیست. چندی پیش و درست 
در روزهایی که اخباری تایید نشده از حضور سید 
داشت.  حکایت  اسکاتلند  در  رئیسی  ابراهیم 
مهر مدعی شد   15 روز  تایمز  بریتانیایی  روزنامه 
ایران  رئیس جمهور  علیه  حقوقی  شکایت  یک 
ثبت شده است. این روزنامه، این خبر را از قول 
و  محافظه کار  سیاستمدار  استیونسون،  استران 
نماینده پیشین اسکاتلند در پارلمان اروپا منتشر 
کرد. این درحالیست که رئیسی به عنوان رئیس 
دیپلماتیک  مصونیت  از  ایران،  رسمی  جمهوری 

است. برخوردار 
نگاه متفاوت رئیسی به مقوله محیط زیست نیز 
به  فعاالن  برخی  سوی  از  است که  عنوانی  دیگر 
گالسکو  اجالس  در  رئیسی  غیبت  دلیل  عنوان 
آن  مبنای  بر  که  نگاهی  است.  شده  عنوان 
توسعه بر محیط زیست و حفظ آن ارجح است. 
است.  دیدار  این  پیرو  کشورهای  از  یکی  چین 
 ۲۰6۰ اند تا سال  مسئوالن این کشور وعده داده 
برسانند.  صفر  به  را  ای  گلخانه  گازهای  انتشار 
نیمه قرن  اروپایی  این درحالیست که کشورهای 
اعالم  هدف  این  به  دستیابی شان  زمان  را  فعلی 
به  اصولگرایان  و  ایران  های  نزدیکی  اند.  کرده 
های  نگرانی  که  است  دالیلی  جمله  از  چین 
است.  کرده  بیشتر  را  زیست  محیط  فعاالن 
متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  نیز  این  از  پیش 
اقلیمی  تغییرات  نشست  شکست  احتمال  از 
گالسکو خبرداده و نسبت به آن هشدار داده بود. 
من  اعتقاد  »به  بود که  گفته  رویترز  به  گوترش 
او  سی  اجالس  در  موفقیت  عدم  خطر  با  جهان 
فعاالن  برخی  آخر،  دست  است.«  روبرو   ۲6 پی 
های  پروتکل  رعایت  و  کرونا  موضوع  بهداشتی 
اسکاتلند  به  رئیسی  عدم سفر  دلیل  را  بهداشتی 
برای  ایران  در  او  حضور  لزوم  بر  و  اعالم کردند 
ولی  تاکید کردند  فعلی کرونا  وضعیت  مدیریت 
مقامات رسمی تا امروز هیچ یک از این مسائل 

اند. نکرده  تایید  را 

نهایی شدن جمع بندی 
ایران درباره ادامه مذاکرات 

وین در آینده نزدیک
آندریاس اییب، رئیس مجلس ملی سوئیس 
که در راس هیئتی دیپلماتیک در ایران حضور 
خارجه  امور  وزارت  در  حضور  با  دیروز  دارد، 
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  با 
جمهوری اسالمی دیدار و در مورد موضوعات 
مرتبط با روابط دو کشور و همچنین مسائل 
منطقه ای و بین المللی به گفت وگو و تبادل نظر 
جریان  در  امیرعبداللهیان  حسین  پرداخت. 
این دیدار، نهایی شدن جمع بندی ها در ایران 
الزم  امر  را  وین  مذاکرات  ازسرگیری  برای 
برای بازگشت جمهوری اسالمی به مذاکرات 
بیان کرد:  راستا  در همین  و  اعالم کرد  وین 
»در گفت وگوهای آتی اقدامات ما متناسب با 
میزان عمل و اقدامات طرف های مقابل خواهد 
بود.« رئیس مجلس ملی سوئیس همچنین 
در مورد گفت وگوهای هسته ای به عالقمندی 
نزدیک  در  نقش  ایفای  زمینه  در  کشورش 
تاکید  یکدیگر  با  دیدگاه های طرف ها  سازی 
جمهوری  گفتگوهای  تحوالت  آخرین  کرد. 
اسالمی ایران و عربستان و همچنین تحوالت 
و  گفت وگو  مورد  موضوعات  دیگر  از  یمن، 
تبادل نظر وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس 

مجلس ملی سوئیس در این دیدار بود.

تاکید رئیسی بر ضرورت 
تهیه طرح جامع مدیریت 

تولید و مصرف انرژی
دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه 
برگزار شد.  به ریاست رئیسی  صبح سه شنبه 
ضرورت  بر  جلسه  این  در  رئیس جمهوری 
تهیه یک طرح جامع درباره نیازهای کشور به 
انرژی های مختلف تاکید کرد. رئیسی همچنین 
ضرورت مدیریت تولید، تامین و مصرف برق 
کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی برای 
احداث نیروگاه ها و پیش بینی ها برای تامین 
سوخت زمستانی نیروگاه های تولید برق را یادآور 
شد. در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، وزارت نیرو برنامه خود را برای مدیریت 
عرضه و تقاضای برق مطرح کرد. این برنامه 
شامل فصل های مختلف از جمله اهمیت ایجاد 
ثبات و امنیت در عرضه برق، بهبود فضای کسب 
و کار در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت 
انرژی های  توسعه  برق،  ترانزیت  و  شبکه 

تجدیدپذیر و نوسازی صنعت برق است.

انتقاد رئیس قوه قضائیه 
ایران از تعدد گزارش های 

محرمانه مسئوالن
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی بر لزوم در 
میان گذاشتن مسائل با مردم و پرهیز مسئوالن 
از خودسانسوری برای جلوگیری از تکرار برخی 
محسنی اژه ای  غالمحسین  تاکید کرد.  جرائم 
دیروز و همزمان با چهلمین سالروز تاسیس 
سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه اقدامات 
و دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور بازدید 
کرد و در جریان فرآیندهای کشف، احصاء و 
رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری قرار گرفت. 
این  دانستن  نادرست  با  قضائیه  قوه  رئیس 
برداشت که گفته می شود همه گزارشات سازمان 
بازرسی محرمانه است، تأکید کرد: »طبق آیین 
دادرسی اطالع رسانی درباره همه مسائل قضایی 
ممنوع نیست و منعی برای اطالع رسانی درباره 
اقدامات، دستاوردها و همه گزارش های سازمان 
بازرسی وجود ندارد. می توان برای اصالح امور، 
پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه 
با فساد بسیاری از مسائل را با مردم درمیان 
گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری 
کرد.« به گزارش میزان، او برای نمونه به برخی 
گزارش های مردمی اشاره کرد که بدون ارتباط 
گزارش  مجموعه  این  به  بازرسی  سازمان  با 

می شوند.

برخی اعضای کمیسیون ویژه 
بررسی طرح صیانت چون احمد 
حسین فالحی در شرایطی 
از پخش زنده جلسات این 
کمیسیون توسط صداوسیما 
خبر می دهند که به گفته 
لطف هللا سیاه کلی، سخنگوی 
این کمیسیون، نه تنها هیچ چیز 
در این کمیسیون قطعی نشده 
و باید تا یکشنبه آینده منتظر 
ماند بلکه احتمال اطالع رسانی 
به شیوه معمول کمیسیون های 
مجلس وجود دارد.

شکایت و مستندات ادعای 
نمایندگان مجلس به دلیل 
آنچه استنکاف از اجرای قانون 
و تخلف در موضوع بورسیه ها 
می دانند، از حسن روحانی به 
عنوان رئیس جمهوری و جمعی 
از مسئوالن دولتش چون 
اسحاق جهانگیری، معاون اول 
و رضا فرجی دانا، وزیر علوم 
دولت دهم برای بررسی خارج 
از نوبت به قوه قضائیه ارسال 
شد.

اختالف نظرها هم در پارلمان و هم در بیرون از ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان به اوج خود رسیده است. گروهی 
آزادانه  اقدامی علیه حق دسترسی  را  از حقوق کاربران در کمیسیونی ویژه، آن  بررسی طرح صیانت  دوباره و در آستانه 
شهروندان به شبکه های اجتماعی و اینترنت می دانند و گروه دیگر، آن را گامی برای حمایت از کاربران معرفی می کنند. 
مجلسی ها هم در این گیر و دار و در شرایطی که خالف مسیر آب شنا می کنند، می کوشند خود را خیرخواه مردمی نشان 

دهند که فارغ از جناح بندی های سیاسی شان، به شکل های مختلف، مخالفتشان با این طرح را علنی کرده اند.

پارلمان 
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| سید میالد علوی |

شکایت نمایندگان در موضوع بورسیه ها استنکاف از اجرای قانون به قوه قضائیه ارسال شد

تالفی به سبک اصولگرایان
ریاست  نهاد  از  روحانی  حسن  خداحافظی 
جمهوری و کنار رفتن مسئوالن ارشد دولتش با 
پایان انتقادات اصولگرایان از او و یارانش همراه 
عالی ترین  ردای  که  روز  آن  تا  روحانی  نشد. 
مقام انتخابی جمهوری اسالمی را به تن داشت، 
چپ و راست انتقادات تند و تیز اصولگرایان و 
رسانه هایشان از صداوسیما گرفته تا کیهان در امان 
نبود ولی امروز جنس انتقادات تفاوت پیدا کرده 
و جنس متفاوتی یافته است. حضور اصولگرایان 
در یازدهمین دوره مجلس ایران سبب شد تا 
انتقادها از روحانی به تنها نهاد دارای حق مطلق 
قانون گذاری از دید قانون اساسی کشیده شود. 
نمایندگان طرح های مختلفی را برای شکایت 
از روحانی به قوه قضائیه آماده کردند. موضوع 
بورسیه ها یکی از همین طرح ها بود. ماجرایی 
رضا  علوم  وزارت  دوران  در  و   9۳ سال  از  که 
فرجی دانا آغاز شد. معاون او از تخلف در ۳ هزار 
بورسیه گفت. اقدامی که با واکنش های انتقاداتی 
نهادهای حاکمیتی مواجه و در نهایت با استیضاح 
فرجی دانا و خداحافظی اش از وزارت علوم منجر 
شد. این اما پایان ماجرا نبود. اصولگرایان آنقدر 
موضوع را ادامه دادند تا حاال از نبود تخلف در 
این موضوع بگویند و همه چیز را به گردن حسن 

بیاندازند.کمیسیون  علوم اش  وزارت  و  روحانی 
اصل 9۰ مجلس یازدهم این مساله را پیگیری 
کرد و روز گذشته در گزارش خود، نه تنها تخلف 
در بورسیه ها را در کرد بلکه از قصور دولت یازدهم 
و دوازدهم در این مساله گفت. علی خضریان، 
درباره تخلفات دولت روحانی در شرایطی گفت 
»ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه ها 
بورسیه ها،  غیرقانونی  جذب  موضوع  طرح  با 
جذب هیات علمی در رشته های مشابه و عدم 
پذیرش فارغ التحصیالن بورسیه در 8 سال اخیر، 
تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب 
به فارغ التحصیالن جذب شده و تفاوت@های 
اساتید،  سایر  و  ایشان  بین  برخورد  در  آشکار 
عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه های متقاضی 
بورسیه ها دربه کارگیری از فارغ التحصیالن مذکور 
و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر 
خالف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی 
و غیراخالقی مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است« که 
بسیاری از کارشناسان سیاسی کاری اصولگرایان 
در موضوع بورسیه را موجب کاهش سطح علمی 
کشور معرفی می کنند. خضریان »تخلف، قصور 
و فرافکنی مسئوالن دولت یازدهم و دوازدهم و 

وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه ها 
نهایی  رای  های کارشناسی،  بررسی  رغم  علی 
و  اداری  عدالت  دیوان  آرای  محاسبات،  دیوان 
نظر مقام معظم رهبری« را دلیل ارسال پرونده 
تخلف مسئوالن دولت به قوه قضائیه اعالم کرده 
است. در گزارش کمیسیون اصل 9۰ همچنین 
جهانگیری،  اسحاق  روحانی،  حسن  اسامی 
مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمد فرهادی، 
محمدرضا  غالمی،  منصور  نجفی،  محمدعلی 

رضوان طلب اعالم شده است.
این اما پایان کار نبود. مجلس دیروز شکایت 
دیگری از حسن روحانی را به قوه قضائیه ارسال 
کرد. اینبار موضوع استنکاف از اجرای قانون بود. 
در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
آمده است: »در پایان دوره دهم، از میان ۲4۲ 
فقره آیین نامه  اجرایی و مقررات الزم التصویب، 
مجموعًا تعداد 169 فقره آیین نامه اجرایی تهیه 
اجرایی  آیین نامه  فقره  و 7۳  تصویب شده  و 
در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که 
است.«  قوانین  اجرای کامل  مانع  مسأله  این 
از قوانینی چون »قانون  این گزارش همچنین 
اساسنامه شرکت ملی پست، قانون انتزاع کمیته 
ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، قانون 

معلوالن،  حقوق  از  حمایت  قانون  پاک،  هوای 
قانون  پولشویی،  با  مبارزه  قانون  اصالح  قانون 
مدیریت بحران کشور، قانون حمایت قضایی و 
بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
و جنگلبانی« به عنوان قوانین بر زمین مانده بر 
سر استنکاف دولت روحانی از اجرای قانون یاد 
شده است.هر دو این گزارش ها روز گذشته با رای 

نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شدند. 
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس همچنین 
درباره چند و چون بررسی این گزارش با بیان 
اینکه »برابر آیین نامه داخلی مجلس در صورتی 
رعایت  عدم  به  نسبت  نماینده مجلس  که 1۰ 
یا استنکاف مقررات و قوانین  شئونات، نقض 
رئیس جمهور  توسط  قانون  ناقص  اجرای  یا  و 

اعالم کنند،  را  مسئوالن  یا  وزرا  از  یک  هر  یا 
به  را  موضوع  این  است  موظف  رئیسه  هیات 
کمیسیون های تخصصی ارجاع دهد و گزارش 
کمیسیون تخصصی باید در صحن علنی مجلس 
قرائت شود« درباره تکلیف دستگاه قضا گفت که 
»مراجع قضایی موظف هستند خارج از نوبت به 
گزارشات ارجاع شده مجلس به آنان رسیدگی 
را  نمایندگان  ویژه  توجه  مسئله  این  کنند که 
می طلبد.« این درحالیست که در تاریخ جمهوری 
اسالمی سابقه نداشته هیچ مسئول عالی رتبه ای، 
از رئیس مجلس گرفته تا رئیس جمهوری به 
بوی  و  رنگ  بعضا  که  اتهاماتی  چنین  دلیل 
سیاسی هم دارد، از سوی قوه قضائیه و در دادگاه 

محاکمه شود.
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آقای ایزدی! آتش سوزی کازرون به 
کجا رسید؟ 

شد،  شروع  یکشنبه  روز  از  آتش سوزی 
کهنسال  بلوط  درختان  که  جایی  در  درست 
»آتش سوزی«  دیگر  این  البته  داشت. 
در  آتش سوزی  است.  »آتش زدن«  نیست. 
رخ  کازرون  جنوب  در  »ُکماِرج«  ارتفاعات 
است؛  )بوم مرز(  اکوتون  منطقه ای  که  داد 
و  آب  و  هوایی خشک  و  آب  دو جبهه  بین 
است  شده  موجب  همین  خلیجی.  هوای 
باشد.  داشته  غنی  بسیار  رویشگاه های  که 
در نهایت 1۲ شب دوشنبه باالخره مهار شد. 
مسیر واقعا صعب العبور بود و آتش به سمت 
قبال  که  جایی  رفت،  بوشهر  کازرون  جاده 
سوخته بود و دیگر چیزی برای سوختن نبود. 

ایستاد.  حرکت  از  خودش  آتش  

چرا می گویید آتش  زدن؟
وقتی به عینه شاهدیم که به عمد آتش  
ندارد.  معنا  آتش سوزی  واژه  دیگر  می زنند، 
خاصی  منظور  و  برنامه  با  عده ای  پارسال  از 

می زنند. آتش  را  رویشگاه ها 
فکر می کردیم با پایان فصل گرما، آتش زدن ها 
ادامه  به  کم بارشی  اما  می شود  کمتر 
باران  گذشته  بهار  از  زد.  دامن  آتش سوزی 
چندانی نداشتیم و این وضع تا امروز ادامه 
داشته. به همین دلیل در بهار منطقه خشک 
بود و به دلیل نبود نزوالت جوی، مراتع یک 

هم  آتش زدن ها  و  شدند  خشک  زودتر  ماه 
تا  اعالم کرده که  افتاد. هواشناسی هم  جلو 
و جنوب کشور،  فارس خبری  استان  آذرماه 
خبری از باران نیست و خشکی مراتع ادامه 
می یابد. همین بالی جان جنگل  های ما شد. 
فارس  استان  نقطه  چهارده  پیش  هفته  دو 
در آتش بود و چندین نقطه از رویشگاه های 
لرستان  و  بختیاری  و  چهارمحال  ارزشمند 

سوخت.

به عنوان کسی که در بسیاری 
آتش سوزی های زاگرس حضور 
داشته، نقش سازمان جنگل ها را در 

مقابله با این حوادث چطور می بینید؟
طبیعی  منابع  و  جنگل ها  سازمان  شگرد 
سکوت است. این سکوت و تاخیر در مواجهه 
با آتش باعث می شود که گستره آتش سوزی 
تجهیزات  آن  کردن  جمع  و  شود  بزرگ تر 
بیشتر  امکانات  و  بیشتر  نفرات  بیشتر، 
کمبود  دلیل  به  هم  کمارج  آتش  بخواهد. 
نیرو برای مقابله ادامه پیدا کرد. اطالع رسانی 
درباره این آتش سوزی به درستی انجام نشد. 
مردم و سازمان های مردم نهاد حضور داشتند 
زیاد  آتش   سازمان گستره  بی توجهی  با  اما 
اعالم  هم  شب  یکشنبه  طبیعی  منابع  شد. 
کردند که آتش مهار شده در حالی که پس 
از کنترل آتش باید ۲4 ساعت پایش انجام 
را  آتش   دوباره  گسترده شدن  اجازه  و  شود 

و  زبده  مردمی  نیروهای  از  خیلی  ندهند. 
از شیراز و شهرستان های دیگر برای  مجرب 
نیازی  اما گفتند  آمادگی کردند  اعالم  کمک 
نیست. اما دوشنبه صبح آتش گسترده و مهار 
آن سخت تر شد. منطقه مرتفع، دارای شیب 
ما که کوهنوردان  بچه های  بود.  صخره ای  و 
منطقه  به  را  خود  به سختی  هستند،  خوبی 
رساندند. وضعیت همینطور ادامه پیدا کرد و از 
هلی کوپتر خبری نشد. حتی هلی کوپتر برای 

نیامد.  هم  نیرو  هلی برن 
که  است  حالی  در  بی توجهی ها  این 
رویشگاه های زاگرسی با توجه به تراکم جنگل 
نخواهند  دیگر رویش مجددی  و قدمتشان، 
و  بنه  5۰۰ ساله   ،4۰۰ داشت. وقتی درختان 
می روند،  دست  از  شعله  یک  با   ... و  بلوط 
امروز،  بحران زده  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با 
دیگر شرایط رویش مهیا نیست. در گذشته 
میزان  پیدا کردند،  رویش  درختان  این  که 
بارش و رطوبت متفاوت بود و تراکم جمعیت 
در رویشگاه ها و جاده های دسترسی به این 
درخت  یک  اگر  که  است  این  نبود.  شکل 
آخرین  بدهیم،  از دست  را  و کهنسال  بزرگ 
اینکه  ضمن  بود.  خواهد  عرصه  آن  درخت 
توپوگرافی  شرایط  که  رویشگاه ها  در  حتی 
مناسب و زمین کم شیب تر است، به عرصه ها 
تجاوز می شود و تغییر کاربری رخ می دهد. 
این اتفاقی است که پشت سر آتش سوزی ها 

می دهد. رخ  دقیقا 

آنچه در زاگرس در حال وقوع است، 
یک بحران است. به نظر شما بحران 

آنطور که باید دیده شده؟
با  مقابله  برای  که  کاری  اولین  دقیقا 
شود،  انجام  باید  زاگرس  در  آتش سوزی 
بحران  عنوان  به  آتش سوزی ها  پذیرفتن 
سیما  و  صدا  چقدر  نمی پذیرند.  اما  است. 
زاگرس  در  ما  منابع  رفتن  بین  از  درباره 
صحبت کرده؟ مسئوالن ذی ربط چقدر تالش 
مسئوالن  گوش  به  را  بحران  این  کردند 
متولی  سازمان  هیچ.  برسانند؟  باالدستی 
همه  و  علنی کند  را  بحران  این  نمی خواهد 
چیز را عادی جلوه می دهد. وقتی می گوییم 
شیرین  آب  درصد   4۰ ذخیره گاه  زاگرس 
قرن هاست  یعنی  است،  کشور  تجدیدپذیر 
از  این سرزمین  از  نیمی  اقتصادی  معیشت 
مواهب طبیعی و آب های موجود در زاگرس 
برقرار شده. یکی از کارکردهای رویشگاه های 
ما تغذیه آبخوان ها و حوضه های آبخیز است 
در  سیل  صورت  به  روان آب ها  نمی گذارد  و 
وجود  با  هوا  و  شود. خاک  جاری  سرزمین 
همین رویشگاه ها تلطیف می کند می شود و 
وقتی از بین بروند آبخوان ها تهی می شود؛ آن 
هم در شرایطی که به دلیل برداشت بی رویه 
آبی  فقر  دچار  است که  سال  سالیان  منابع 
و  افتاده  پایین  آبخوان ها  تراز  شده ایم. خط 
داشته  آب  ذخیره  درصد   8۰ اینکه  جای  به 

باشند، این رقم به ۲۰ درصد رسیده. خیلی از 
جنگل ها در ناحیه زاگرس به آفت و بیماری 
دچار شده اند چون خط تراز مرطوب الیه های 
زیرین زمین که ریشه درختان با آن در ارتباط 
است، افت پیدا کرده. این یک بحران است 
به  را  آن  نمی خواهد  اصال  متولی  سازمان  و 
گوش مسئوالن باالدست برساند. با ادامه این 
به  بسیار سنگینی  امروز خسران  تا  روند که 
و  مردم  دربه دری  کرده،  وارد  سرزمین  این 
را  بوم ناحیه های کهن زی زاگرس  از  مهاجرت 

داشت. خواهد  دنبال  به 

در نهایت از بین رفتن رویشگاه ها و 
مهاجرت  آن  پی  در  و  آبخوان ها 

گسترده با آن سرزمین چه می کند؟
تخریب  می دهد،  رخ  آنچه  صورت  این  در 
زیبای  دره های  خم  و  پیچ  در  است.  بیشتر 
در  و  است  غزل  یک  شبیه  که  زاگرس 
دیرینه ترین  روزی  زرینش،  دشت های 
امروز  اگر  می زیسته اند.  بشری  تمدن های 
جوامع انسانی در این نواحی زندگی می کند، 
این از عقبه آن انسان های خردمندی است که 
پدیده های  و  مواهب  به سالمت  زندگی شان 
حیاتی زاگرس وابسته بوده. وقتی ارزش های 
و  بی توجهی ها  این  پس  در  زاگرس  حیاتی 
نه  آینده ای  در  برود،  بین  از  آتش زدن ها 
چندان دور مهاجرت مضاعف می شود و وقتی 
اصلی  ذی نفعان  و  صاحبان  عنوان  به  مردم 
خود  موقعیت  در  جدی  حضور  سرزمین  آن 
نداشته باشند، قطعا شدت تخریب در نواحی 

می شود. بیشتر  زاگرس 

این میان اما گروه های داوطلب 
همیشه حضور داشته اند.

مردم اگرچه باید کمک کنند، اما نباید تمام 
در  بگذرند.  جان  از  و  بگذارند  را  زندگی شان 
18 ماه گذشته جان 14 نفر در آتش سوزی ها 
سازمان  برای  موضوع  این  رفته.  دست  از 
مایه  جان  از  مردم  شده که  عادی  جنگل ها 
عقب  جنگل ها  سازمان  و  دولت  بگذارند. 
اقلیمی  نشسته  است. در صورتی که شرایط 
ارتفاعات زاگرس و آن دره های پر پیچ و خم 
به  می کند که  ایجاب  بلند  ستیغ کوه های  و 
وسیله ناوگان هوایی و هلی کوپتر آبپاش به 
کمک بیایند. این مقابله نفر با آتش  در موارد 
این  در  نه  بدهد  رخ  باید  و کوچک  مقطعی 
حریق های گسترده که جان افراد را می گیرد. 
از  نفر  چهار  برای  پیش  چندی  آنچه  مثل 
اعضای خانواده بهزادی در تنگه هایقر رخ داد.

با توجه به این شرایط فکر می کنید 
درباره مقابله با آتش در زاگرس چه 

باید کرد؟
در کنار پذیرفتن آتش سوزی به عنوان بحران، 
وارد شود  باید  ابتدا تشکیالت قضایی کشور 
کند.  بررسی  را  مربوطه  متولی  عملکرد  و 
سازمان متولی تا امروز چه کرده که هستی 
مملکت هر روز می سوزد و خاکستر می شود؟ 
حرف های  و  می دهند  شعار  فقط  مسئوالن 
گمراه کننده به مردم و دولت تحویل می دهند. 
باید مسئوالنی که خیانت کرده اند بازخواست 
ماه   18 در  بدهند که چرا  باید جواب  شوند. 
14 شهید داده ایم. از طرف دیگر قوه قضائیه 
جریانی  این  فکر  اتاق  واکاوی کند که  باید 
می برد،  بین  از  را  ما  طبیعی  ارزش های  که 
کجاست، چه کسانی عوامل آتش سوزی های 
عمدی هستند. آنها را مورد تعقیب قرار دهند 
را بخشکانند. در هر صورت من  و ریشه اش 
فکر می کنم که اگر مجلس و دولت پاسخگو 
نباشند، ادامه این روند تقویت میشود، منابع 
بحران  دادن  سامان  و  می رود  دست  از  ما 

می شود. محال 

بهمن ایزدی، فعال محیط زیست در گفت وگو با »پیام ما« درباره آتش سوزی های زاگرس

این همه آتش سوزی را بحران نمی دانند
سازمان متولی نمی خواهد این بحران را علنی کند و همه چیز را عادی جلوه می دهد

رئیس اتاق بازرگانی 
ایران به رئیس جمهور 

نامه نوشت 
اعتراض به تخلف سازمان محیط  زیست در 
تصویب ضوابط مدیریت پسماندهای صنعتی 
صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس  معدنی   و 
معادن و کشاورزی ایران در نامه ای خطاب به  
به رعایت نشدن تکلیف  رئیس جمهور نسبت 
ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، 
و تصویب ضوابط و روش های مدیریت اجرایی 
پسماندهای صنعتی و معدنی در سکوت کامل 
بخش  تشکل های  از  نظرخواهی  بدون  و 
و  ابطال  خواستار  و  کرد  اعتراض  خصوصی 
غالمحسین  شد.  ضوابط  این  مجدد  بررسی 
و  شکلی  ایراد  بر  عالوه  نامه  این  در  شافعی 
رعایت نشدن تکلیف قانونی به مواردی چون 
تکرار و تعمیم تعاریف غیر اصولی و ناقص به 
جای تالش برای تعاریف اصولی و دقیق در 
ماده 1 و فصل ۳، مد نظر قرار ندادن ماهیت 
متفاوت و پویای پسماندهای صنعتی و دانش 
حاکم بر فرآیندهای مدیریت دقیق و اصولی 
آنها، بی توجهی به حقوق رقابت در بازار عرضه و 
تقاضا و اصرار بر شیوه نادرست قیمت گذاری 
تعرفه ای دستوری از مواردی است که در این 

نامه اشاره کرده است. 
همچنین محدود شدن دامنه اجرا به صنعتگران، 
تولیدکنندگان و کارآفرینان مجاز و شناسنامه دار 
برای  الزم  تمهیدات  نگرفتن  نظر  در  و  کشور 
نیز واحدهای فاقد مجوز  کارگاه های صنفی و 
 18 ماده  غیراجرایی  حکم  تکرار  )زیرپله ای(، 
پسماندها  مدیریت  قانون  اجرایی  آیین نامه 
سازمان  اختیارات  و  وظایف  به  توجه  بدون 
برنامه و بودجه، مکلف و محدود کردن فعاالن 
حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی به استخدام 
نیروی انسانی با تحصیالت خاص به کیفیت و 
تعداد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست 

موارد دیگر اشاره شده در این نامه است.

سازمان جنگل ها و محیط زیست 
سکوت کرده اند

تبعات محیط زیستی طرح 
تقویت امنیت غذایی

طرح  جاری  سال  اردیبهشت ماه  درحالی 
»تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات 
تایید  انتظار  در  و  شد  تصویب  کشاورزی« 
شورای نگهبان است که برخی کارشناسان به 
دارند. یک  انتقاد  این طرح  از  بخش هایی 
به  وارده  ایرادات  با تشریح  دانشگاه  استاد 
این  بخش های  برخی  می گوید:  طرح  این 
محیط  موانع  رفع  به  اشاره  درواقع  طرح 
الزم  بنابراین  دارد  طبیعی  منابع  و  زیستی 
است سازمان های متولی در زمینه الزام به 
منابع  و  منافع  از  دفاع  و  این طرح  اصالح 

عمل کنند. فعال تر  ملی 
هادی کیادلیری به ایسنا گفت: خوب است 
که به فکر امنیت غذایی و بابت آن برنامه ای 
مهم  برنامه هم  اما محتوای  باشیم  داشته 
اصوال  برنامه ها  عملیاتی کردن  برای  است. 
قانون و مقررات داریم چون مسیر  به  نیاز 
حرکت را ضابطه مند کند و در همین راستا 
کشاورزی  تولید  موانع  رفع  برای  طرحی 
دارای  آن  بند  چند  است که   پیشنهاد شده 

است. جدی  ایراداتی 

اولین کاری که برای مقابله 
با آتش سوزی در زاگرس 
باید انجام شود، پذیرفتن 

آتش سوزی ها به عنوان بحران 
است. اما نمی پذیرند. چقدر 

صدا و سیما درباره از بین رفتن 
منابع ما در زاگرس صحبت 

کرده؟ مسئوالن ذی ربط چقدر 
تالش کردند این بحران را به 

گوش مسئوالن باالدستی 
برسانند؟ هیچ

پاییز بی بارانی است و بهمن ایزدی می گوید، انگار آسمان با بدخواهان طبیعت هم دست شده. او تا دوشنبه شب در ارتفاعات ُکمارج بود 
و آتش سرانجام پس از سه روز خاموش شد. ایزدی فعال محیط زیست شناخته شده،  رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس و مدیرعامل 
گنجه پشتیبان زیست بوم است. او که در آتش سوزی های دو سال گذشته زاگرس، به ویژه در استان فارس حضور داشته، در گفت وگو 
با »پیام ما« از آتش سوزی های عمدی می گوید و برای از بین رفتن رویشگاه های زاگرس دل می سوزاند. ایزدی از سازمان جنگل ها و 

بی توجهی ها گالیه دارد و می گوید قوه قضائیه باید عملکرد نهادهای متولی را درباره مقابله با آتش سوزی ها بررسی کند.

باید مسئوالنی که خیانت 
کرده اند بازخواست شوند. باید 
جواب بدهند که چرا در 18 ماه 

14 شهید داده ایم. از طرف دیگر 
قوه قضائیه باید واکاوی کند 
که اتاق فکر این جریانی که 

ارزش های طبیعی ما را از بین 
می برد، کجاست، چه کسانی 

عوامل آتش سوزی های عمدی 
هستند. آنها را مورد تعقیب قرار 

دهند و ریشه اش را بخشکانند

| فعال محیط زیست |

  | بهمن ایزدی |

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |

سرپرست  سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج- محسن امیدوار حسینی 

آگهی مناقصه عمومی
    شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه 

مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، الزم است کلیه مناقصه گران واجد صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/07/19 می باشد. 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کرج در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ،  لذا متقاضیان میتوانند  از تاریخ 1400/07/27 جهت 
دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود با در نظر گرفتن شرایط عمومی – خصوصی پیمان به واحد 
امور قراردادها سازمان به ادرس  کرج – میدان استاندارد – بعد از موسسه استاندارد – ساختمان مرکزی- 

واحد امور قراردادها  مراجعه یا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل نمایند .

-واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 700830922392 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید 
هریک از اسناد 

-محل تحویل اسناد : دبیرخانه سازمان 
-آخرین مهلت قبول پیشنهادات : ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1400/08/09

-هزینه کارشناسی و نشر آگهی ها بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود 
-سایر اطالعات و جزییات در اسناد منااقصه مندرج است .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت  09 صبح  مورخ 1400/07/19  لغایت ساعت 19 مورخ 1400/07/24.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19  مورخ 1400/08/04.

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 1400/08/05.
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : ساعت 9 صبح مورخ 1400/11/04.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(:
آدرس: خرم آباد -  میدان 22 بهمن -  بلوار ولیعصر )عج( – خیابان شهید شفیع پور )60 متری شمالی(- کدپستی:6817855371 

تلفن 33225804-5 -33224492 – 33222745 -066 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس 27313131-021                          دفتر ثبت نام: 021-88969737- 021-85193768
    شرکت آب وفاضالب استان لرستان

نوبت دوم

سپرده شرکت در مبلغ برآوردشرح عملیاتردیف
توضیحاترتبهمناقصه )ریال(

1
پروژه بهسازی و زیباسازی پایانه ها و 

ایستگاههای سطح شهر
شرکت های 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳5۰/۰۰۰/۰۰۰

دارای رتبه 5 
ابنیه

نقدی

نقدی8/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰4۲5/۰۰۰/۰۰۰پروژه توقفگاه باغستان۲

آگهی مناقصه عمومی

برآورد اولیه عنوان پروژهردیف
کد فراخوان در سامانهمحل تامین اعتبارمدت پیمان  )ماه(مبلغ تضمین )ریال()ریال(

۲۰۰۰۰۰1۳4۰۰۰۰1۰۰عمرانی6،184،949،۰8۰۳۰9،۲47،4541۲اجرای شبکه )آب( داخلی روستاهای سطح شهرستان کوهدشت)تجدید مناقصه(1

۲
آبرسانی به مجتمع چنار گریت )شامل احداث مخازن 1۰۰،۳۰ و ۲۰۰ متر مکعبی بتنی،احداث 

ایستگاه پمپاژ،تجهیز چاه و چاهک،اجرای خط انتقال و شبکه داخلی مربوطه(
۲۰۰۰۰۰1۳4۰۰۰۰1۰1عمرانی1۰8،819،4۰1،6895،44۰،97۰،۰841۰

۲۰۰۰۰۰1۳4۰۰۰۰1۰۲عمرانی1۰،898،41۰،989544،9۲۰،5496آبرسانی به مجتمع ده شیخان، روستای واالنجرد شهرستان بروجرد۳

۲۰۰۰۰۰1۳4۰۰۰۰1۰۳عمرانی5۲،914،1۰9،11۰۲،645،7۰5،4566اجرای خط انتقال آب 4۰۰ م م شهر دورود )حد فاصل میدان کربال تا پل عزت آباد(4

5
اصالح ،بازسازی و تعویض بخشی از خط پمپاژ آب رومشکان شرقی )شهرستان 

رومشکان ()تجدید مناقصه(
۲۰۰۰۰۰1۳4۰۰۰۰1۰4عمرانی91،471،148،7۰14،57۳،557،4۳58
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را  هم گریبان کشور  سال گذشته که کرونا 
گرفته بود، عیسی کالنتری،  رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست - نسبت به همزمانی 
و  داد  هشدار  ویروس کرونا  و  هوا  آلودگی 
ذرات  غلظت  افزایش  که  بود  کرده  تاکید 
 8 تا  می تواند  میکرون   ۲.5 از  معلق کمتر 
درصد تلفات کرونایی را بیشتر کند. به دنبال 
آن سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد 
که در راستای کنترل و مدیریت آلودگی هوا 
پیشنهاد  هفت  امسال  دوم  ماهه  در شش 
که  است  فرستاده  کرونا  ملی  ستاد  به  را 
الزم االجرا  ستاد  این  تصویب  صورت  در 
شاید  و  باید  که  آنطور  موارد  این  می شود. 
اجرایی نشد و در نهایت هم  سازمان محیط 
زیست مازوت سوزی نیروگاه ها و صنایع در 
زیست  محیط  معاون  کرد.  تایید  را  تهران 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هم 
اینکه  به  اشاره  با  سال گذشته  ماه  دی  در 
برخورد  اراک  در  نیروگاه ها  مازوت سوزی  با 
مازوت سوزی  درباره  گفت  است  شده 
تهران  دادستانی  به  نامه ای  نیروگاه ها، 
ارسال شده است. یک روز بعد از آن بود که 
دادستان کل کشور  معاون  خشنودی،  رضا 
در  مازوت  از  استفاده  درباره  آنکه  اعالم  با 
گفت:  نشده  صادر  بخشنامه ای  نیروگاه ها 
متولی  زیست  محیط  حفاظت  »سازمان 
بخش های  و  است  آالینده ها  رصد  اصلی 
حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری 

را  مسئولیت هایی  و  وظایف  رابطه  این  در 
عالوه بر وظایف سازمانی و اخالق حرفه ای 

دارند.« عهده  بر  خود، 
مختلف  ممنوعیت های  وجود  با   99 سال 
برخی  اطراف  در  مازوت  سوزاندن  برای 
برای  عمده ای  مانع  اما  کالن شهرها  از 
از  بسیاری  و  نداشت  وجود  مازوت سوزی 
سالی  در  حاال  سوزاندند.  مازوت  نیروگاه ها 
شایع  کشور  سراسر  در  کرونا  همچنان  که 
به  آمدها  و  رفت  حال  عین  در  و  است 
افزایش  خبر  شده،  بیشتر  پارسال  نسبت 
است  حالی  در  این  آمده.  مازوت سوزی 
رئیس  میرزایی قمی،  مهدی  گفته  به  که 
حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  مرکز 
در  میانگین  صورت  به  زیست،  محیط 
درصد   ۲۰ کشور  کل  نیروگاه های  سطح 
و  می کنند  استفاده  مازوت  سوخت  از  آنها 
از  نباید  اصال  سنگین  صنایع  و  »نیروگاه ها 
گاهی  اما  کنند،  استفاده  مازوت  سوخت 
اوقات کمبود سوخت و افت فشار گاز باعث 
می شود تا سوخت مضر مازوت را جایگزین 
گاز کنند تا تولید برق کشور متوقف نشود.«

روزهای آلوده در سال های قبل 
بیشتر بود

»مازوت سوزی«  بود که  قبل  سال  چند  از 
اضافه  مردم  زمستان  روزهای  ادبیات  به 
سال های  برای  هم  این  از  پیش  شد. 

اما کمتر  می شد  سوزانده  مازوت  متمادی 
زمستان  روزهای  سیاهی  می دانست  کسی 
حاال  از  بیشتر  حتی  قبل  سال های  در  که 
قبل  سال  چند  از  است.  دلیل  چه  به  بود 
تامین  برای  مازوت  سوزاندن  به  توجه  اما 
سوخت نیروگاه ها باال رفت و آنطور که بهزاد 
اشجعی، کارشناس آلودگی هوا به »پیام  ما« 
نقاط  از  یکی  مردم  آگاهی  این  می گوید، 
است.  بوده  اخیر  سال های  در  مهم  عطف 
»مازوت سوزی در سال های گذشته بسیار 
بیشتر بود و در سال های اخیر این پدیده در 
حدود نصف کاهش پیدا کرده است، اما در 
این  به  نسبت  عمومی  افکار  توجهات  عین 
هم  هوا  آلودگی  شده.  بیشتر  خیلی  قضیه 
در  زمستان ها   ،9۰ دهه  اوایل  در  همینطور، 
آلوده  روز   1۲۰ تا  حدود11۰  در  کالن شهرها 
داشت ولی افکار عمومی در آن زمان خیلی 
به آلودگی هوا توجه نمی کرد و مطالبه گری 
نمی کرد. اما در سال های اخیر این روزهای 
 6۰ است که  رسیده  روز   8۰ تا   7۰ به  آلوده 
روز آن مربوط به زمستان است. یعنی عمال 
سال   1۰ به  نسبت  زمستان  هوای  آلودگی 
پیش نصف شده هرچند با وجود کم شدن 
این میزان آلودگی توجه همگانی باالست و 
روزی  گذشته  در  است.   خوبی  نشانه  این 
آرزوی این را داشتیم که تا این حد سطح 
مطالبه گری و دانش مردم نسبت به آلودگی 
امروز  شرایط  با  کند.  پیدا  افزایش  هوا 

سال  در  آلوده  روزهای  به کاهش  می توان 
بود.« امیدوار  آینده  های 

سوخت  کمبود  می گوید  همچنین  او 
طبیعی  گاز  و  گازوئیل  مانند  جایگزین 
برای  مازوت  که  بوده  دلیلی  اصلی ترین 
این  به  برق  نیروگاه های  سوخت  تامین 
توضیح می دهد:  وارد شود. اشجعی  چرخه 
از  استفاده  دلیل  می گویند  برخی  »هرچند 
مازوت صرفا کمبود سوخت مناسب نیست. 
الزم  و  انباشته شده  انبارها  در  مازوت  بلکه 
است به نحوی استفاده شود. اما برای این 
هم راهکاری وجود دارد و آن هم این است 
شوند  کار  وارد  دانش بنیان  شرکت های  که 
از روش های علمی نوین این  با استفاده  و 
مختلف  کاالهای  به  را  اضافی  مازوت های 

کنند.« بدل 
از  بسیاری  در  اگرچه  مازوت  از  استفاده 
کشورهای  اما  بوده  استفاده  مورد  کشورها 
با  و  متمادی  سالیان  طول  در  پیشرفته 
توانسته اند  مصرف  الگوی  شیوه  اصالح 
و  شوند  خالص  مازوت  از  استفاده  شر  از 
تعادلی  برق  انرژی  مصرف  و  تولید  میان 
مازوت  از  استفاده  نیازمند  که  کنند  ایجاد 
به  رسیدن  می گوید  اشجعی  حاال  نباشند. 
چنین وضعیتی نیازمند فرهنگ سازی و کار 
طوالنی مدت است و نمی توان به سرعت به 
نتیجه رسید و در نتیجه برای گذر از شرایط 
اقدامات  به  باید  داریم  رو  پیش  حادی که 
سریع متوسل شویم. »یکی از این اقدامات 
این  به  است.  انرژی  توزیع  اصالح  بحث 
سوخت  چقدر  بدانیم  قبل  از  اگر  که  معنا 
اتفاق  سال  از  مقاطعی  چه  در  و  داریم  کم 
می افتد، می توانیم توزیع سوخت نیروگاه ها 
را مدیریت کنیم تا نیروگاه هایی که مازوت 
به  و  باشند  کالن شهرها  از  دور  می سوزانند 
سوخت  کالن شهرها  نزدیک  نیروگاه های 

برسانیم.« مناسب 
باکیفیت  رساندن سوخت  می کند  اضافه  او 
از  یکی  اطراف کالن شهرها  نیروگاه های  به 
دیگر  حل  راه  و  است  مناسب  راهکارهای 
»اگر  است:  مازوت  استانداردسازی  هم 
مجبور باشیم به هر نحوی مازوت بسوزانیم، 
و  را گوگردزدایی کنیم  مازوت  باید  حداقل 
زیادی  حد  تا  مازوت  استانداردسازی  با 

دهیم.« را کاهش  آن  آلودگی 
از سوی دیگر اشجعی تاکید می کند که باید 
و  دست گرفت  در  را  مصرف  الگوی  اصالح 
عمیق  و  مدت  طوالنی  راهکارهای  فکر  در 
بود. راهکارهایی که بتواند راندمان نیروگاه ها 
اضافی  سوخت  به  آنها  و  دهد  افزایش  را 
می دهد:  توضیح  او  باشند.  نداشته  احتیاج 

برای  باید  نیرو  وزارت  و  نفت  »وزارت 
برنامه ریزی  بلندمدت  و  کوتاه  راهکارهای 
از پس  نمی توان  برنامه ریزی  بدون  و  کنند 
است  حالی  در  این  برآمد.  معضلی  چنین 
که سازمان محیط زیست هم قدرت اجرایی 
اندک است و  ندارد و چارچوب اختیاراتش 
است که گزارش  این  قدرت سازمان  نهایت 
دولت  به  را  دیگر  دستگاه های  کاری  کم 
وظیفه  همچین  برای  نمی توان  می دهد. 

باشد.« حد کم  این  در  اختیارت  مهمی 

دالیل  از  دیگر  یکی  می گوید  همچنین  او 
بحث  پاک  هوای  قانون  نشدن  اجرایی 
اگر  و  است  مالی  منابع  نشدن  پیش بینی 
برای  اما  شده  داده  سازمانی  به  وظیفه ای 
انجام  دقیقی  پیش بینی  مالی اش  تامین 

نبود. نگرفته 
ارگان های  میان  هماهنگی  همچنین   
برخی  میان  موجود  اختالف های  و  مختلف 
اجرایی  دیگر دالیل  از جمله  دستگاه ها هم 
در  که  »مدیرانی  است.  قانون  این  نشدن 
این وظایف سهم دارند و باید برایش کاری 
انجام دهند، آلودگی هوا در الویتشان نیست 
خرج  دیگر  جای  در  را  منابع  نتیجه  در  و 
می کنند و عملکرد سلیقه ای مدیران هم در 
قانون  خود  البته  نبوده.  بی تاثیر  زمینه  این 
اجرایش  باعث کندی  دارد که  ایراداتی  هم 
می شود و برای اصالح مفاد قانون نیز باید 

پذیرد.« صورت  اقدامی 

خبر صدور مجوز استفاده حداکثری از سوخت مازوت در نیروگاه ها نگرانی ها درباره زمستان آلوده پیش رو را بیشتر کرده است

سوزاندن هوای پاک
اشجعی، کارشناس آلودگی هوا: 
رساندن سوخت باکیفیت به نیروگاه های اطراف کالن شهرها و استانداردسازی مازوت، راه حل این شرایط سخت است

آمادگی کاروانسرای 
قطور خوی برای بازدید 

ارزیابان یونسکو
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
آمادگی  از  غربی  آذربایجان  صنایع دستی 
کاروانسرای قطور خوی برای بازدید ارزیابان 
جلیل  داد.  خبر  مهر   ۲4 روز  در  یونسکو 
کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با  جباری، 
»کاروانسرای قطور خوی از جمله گزینه های 
در  ثبت  برای  غربی  آذربایجان  پیشنهادی 
است.« ایران  کاروانسراهای  جهانی  فهرست 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
افزود:  آذربایجان غربی  صنایع دستی 
برای  کاروانسرا  این  آمادگی  منظور  »به 
ماه جاری  اوایل  از  یونسکو  ارزیابان  بازدید 
مرمت های اضطراری در این مکان آغاز شده 

است.«
سنگی  تاق های  »مرمت  داد:  ادامه  او 
تثبیت  و  آواربرداری  پشت بام،  پوشش 
تاق های پشت بام، شیب بندی و سامان دهی 
و انتقال آب های نزولی، آواربرداری محوطه، 
مرمت های  انجام  بنا،  حرایم  آزادسازی 
موضعی و بازسازی یکی از تاق های تخریب 
این  در  انجام شده  اقدامات  از جمله  شده 

است.« مرمت ها 

دستگیری حفاران 
غیرمجاز در کاروانسرای 
تاریخی محمدآباد قم

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 
حفاری  قصد  افرادی که  دستگیری  از  قم 
در  تاریخی  اشیای  کشف  برای  غیرمجاز 
کاروانسرای تاریخی محمدّآباد کاج در بخش 

مرکزی استان قم را داشتند، خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  بازگیر  فرامرز  سرهنگ 
پاسگاه  فرمانده  با  همکاری  »پیرو  گفت: 
غیرمجاز  حفاری  بر  مبنی  قمرود  انتظامی 
آثار  فهرست  در  شده  ثبت  تاریخی  اثر  در 
ملی، دو حفار در روستای محمدّآباد کاج، در 
شدند.« دستگیر  قم  استان  مرکزی  بخش 
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 
در  انتظامی  نیروی  »عوامل  داد:  ادامه  قم 
جریان این عملیات، تعدادی ادوات حفاری 
و  چراغ قوه  کلنگ،  و  بیل  عدد  دو  شامل 

طناب کشف کردند.«
سرهنگ بازگیر افزود: »این دو حفار ساکن 
شهرستان نجف آباد در استان اصفهان بودند 
که به همراه وسایل کشف شده برای سیر 
مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضایی به 
پاسگاه انتظامی قمرود ارجاع داده شدند.«
قم  فرهنگ مدار  مردم  »از  تصریح کرد:  او 
درخواست داریم تا برای حفظ آثار تاریخی 
و  مشکوک  اقدام  هرگونه  گزارش  استان، 
با  را  میراث فرهنگی  علیه  جرایم  مشاهده 
 ۳77۳8199 و   ۳774۰49۲ شماره های 
اداره کل  حفاظت  یگان  فرماندهی  به 
میراث فرهنگی قم اطالع دهند یا با تلفن 11۰ 

بگیرند.« تماس  ناجا 

سرای خان محمد 
شهرستان داورزن 

مرمت شد
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی داورزن گفت: »سرای خان محمد 
این  باشتین  بخش  فیض آباد  روستای 
اضطراری شد.« و حفاظت  شهرستان مرمت 
محمدعبداله زاده ثانی با اعالم این خبر افزود: 
بنا در زمینی به مساحت تقریبی 5۰۰  »این 
با زیربنای 4۰۰ مترمربع در دوره  مترمربع و 
قاجاریه از سوی زنده یاد خان  محمد فیض آبادی 
وقف بر تعزیه امام حسین )ع( احداث شده 
میراث فرهنگی،  نمایندگی  مسئول  است.« 
بیان  با  داورزن  صنایع دستی  و  گردشگری 
این که مرمت و حفاظت اضطراری این اثر با 
نظارت میراث فرهنگی انجام شده است، ادامه 
داد: »اندود کاهگل حدود ۳۰۰ متر مربع، خرید 
در و پنجره های چوبی، اصالح دیوار شرقی بنا، 
آجر فرش کف اتاق ها، مرمت ایوان و مرمت 
تاقچه ها )رف( از اقدامات انجام شده در این 

بنا بوده است.«
او اظهار کرد: »هزینه های مرمت این بنا تاکنون 

حدود 9۰۰ میلیون ریال بوده است.«
از  بنا  »مخارج  تصریح کرد:  عبداله زاده ثانی 
زنده یادخان  وارثان  از  اخالقی  خاندان  سوی 
محمد تامین شده و از طریق پیمانکار اداره 
اجرا  داورزن  امور خیریه شهرستان  و  اوقاف 

است.« شده 
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری 
بنا  »این  یادآورشد:  داورزن  صنایع دستی  و 
با توجه به ارزش های معماری و تاریخی در 
فهرست آثار تاریخی شناسایی شده قرار دارد 
و به عنوان یک اثر تاریخی فرهنگی از سوی 

می شود.« حفاظت  میراث فرهنگی 

کمبود سوخت جایگزین 
مانند گازوئیل و گاز طبیعی 
اصلی ترین دلیلی بوده که 
مازوت برای تامین سوخت 
نیروگاه های برق به این چرخه 
وارد شود. اشجعی توضیح 
می دهد: شرکت های دانش بنیان 
می توانند وارد کار شوند و با 
استفاده از روش های علمی 
نوین مازوت های اضافی را به 
کاالهای مختلف بدل کنند

|پیام ما| صدور مجوز استفاده حداکثری از مازوت در روزهایی اخیر خبری بود که ورود به فصل سرد سال را از حاال سیاه کرد. روزهای سرد 
سال که چندین و چند سال است به دلیل استفاده از مازوت در نیروگاه های کشور سیاه شده، امسال بر اساس خبرهای رسیده قرار است، 
سخت تر باشد. هرچند مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی این خبر را تکذیب کرده و گفته این اتفاق نخواهد افتاد 

اما در سال های گذشته هم شاهد چنین تکذیبه هایی بوده ایم.

حدود یک هفته پیش، 
همین سناریو در مدرسه  
تاریخی »ظفر« اجرا شد؛ 
مدرسه ای باقی مانده از دوره 
پهلوی دوم که پرونده ثبتی 
آن تدوین شده بود و روند 
اداری برای ثبت در فهرست 
آثار ملی کشور را می گذراند، 
اما شبانه تخریب شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
همدان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
حفاظت  یگان  گزارش های  »طبق  گفت: 
و  بیرونی  جداره  فرهنگی  میراث  سازمان 
بخشی زیادی از شیروانی خانه دکتر شیری 
جهان نما  خیابان  سمت  به  و  شده  تخریب 

است.« نشده  وارد  آسیبی 
گفت وگو  در  مختاری موسوی  مریم  سیده 
قسمت های  مرمت  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با 
اظهار  می شود،  آغاز  زودی  به  شده  تخریب 
کرد: »کلیه مراحل ثبتی این بنا در استان به 
اتمام رسیده و برای تاییدیه نهایی به وزارتخانه 
بر  اینکه  به  اشاره  با  او  است.«  ارسال شده 
اساس مدارک نسبی تخریب بنا توسط مالک 
انجام شده است، افزود: »طبق صحبت های 
انجام شده با شهرداری منطقه یک، مجوزی 
بابت تخریب این بنای تاریخی عصر پهلوی 
از طرف این سازمان صادر نشده است.اگرچه 
تخریب های انجام شده کم است اما با توجه 
می تواند  بارندگی  فصل  بودن  رو  پیش  به 
و  باشد  داشته  دنبال  به  زیادی  آسیب های 

باشد.« بیشتری  تخریب های  مسبب 
او با بیان اینکه میراث فرهنگی، شورای شهر 
بناهای  حفظ  راستای  در  باید  شهرداری  و 
تاریخی قدم بردارند، ادامه داد: همدان مدعی 
با تخریب  و  در کشور است  تمدن  و  تاریخ 
لکه های تاریخی دیگر نمی تواند این ادعا را 

داشته باشد. مختاری موسوی اضافه کرد: »اگر 
می خواهیم در راستای حفظ فرهنگ و رونق 
مانند  بناهایی  باید  برویم  پیش  گردشگری 
خانه دکتر شیری و مدرسه ظفر حفظ شوند و 
مردم گمان نکنند با تخریب این بناها می توانند 
برج  بسازند بلکه این بناها باید عین به عین 
ساخته شوند.« او با تأکید بر اینکه تخریب 
لکه های تاریخ به پرونده ثبت جهانی "منظر 
جدی  آسیب  همدان"  تا  هگمتانه  تاریخی 
می زند، گفت: »شهرداری و شورای شهر باید 
اطالع رسانی هایی در این رابطه به مردم داشته 
باشند و میراث فرهنگی نیز با تخریب گران 

بناهای تاریخی برخورد حقوقی می کند.«
خانه دکتر شیری که به دوره پهلوی نسبت داده 
شده است، در حالی که مراحل ثبت در فهرست 
آثار ملی را می گذراند، تخریب شد. حدود یک 
هفته پیش، همین سناریو در مدرسه  تاریخی 
»ظفر« اجرا شد؛ مدرسه ای باقی مانده از دوره 
پهلوی دوم که پرونده ثبتی آن تدوین شده 
بود و روند اداری برای ثبت در فهرست آثار 
ملی کشور را می گذراند، اما شبانه تخریب شد. 
بدون  دانسته که  مقصر  را  مالک  شهرداری، 
مجوز دست به تخریب این مدرسه زده است. 
شورای شهر همدان هم جلسه ای تشکیل داد 
تا از تکرار این اتفاق جلوگیری شود، اما هنوز 
جوهر این حرف ها خشک نشده که یک خانه 

تاریخی دیگر در این شهر تخریب شد. 

 پس از تخریب بخشی از یک بنای واجد ارزش 

خانه تاریخی دکتر شیری همدان ثبت ملی می شود

رئیس مرکز هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیست: به صورت میانگین در 

سطح نیروگاه های کل کشور ۲۰ 
درصد آنها از سوخت مازوت 
استفاده می کنند. نیروگاه ها 
و صنایع سنگین اصال نباید 
از سوخت مازوت استفاده 

کنند، اما گاهی اوقات کمبود 
سوخت و افت فشار گاز باعث 

می شود تا سوخت مضر مازوت 
را جایگزین گاز کنند تا تولید 

برق کشور متوقف نشود، البته 
راه حل آن نیز کاهش مصرف گاز 

خانگی است

|  
رنا

 ای
 |

مفقودی 

مفقودی 

برگ سبز تراکتور مارک جیرفت مدل 
1382دو سیلندر شماره سریال 1269 
به  مربوط   4661206 موتور  شماره 
مفقود  صنوبری  بایگی  محمدباقر 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

باشد. شماره 1074
تاریخ انتشار: 1400/07/21

ت ح ج

برگ سبز کامیون کمپرسی سیستم بنز تیپ 
ال کا 42/1924 مدل 1981 به شماره پالک 
365 ع 19 ایران 42 شماره موتور 973112 
به  مربوط   114923820 شاسی  شماره  و 
هادی مختاری و نازنین عبدالهیان مقدم 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. شماره 1073
تاریخ انتشار: 1400/07/21

ت ح ج

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی«
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  ـ 14۰۰/۰6/۲4 هیات  رای شماره 14۰۰6۰۳۰8۰۰۲۰۰۰766  برابر  1ـ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیه خانم صدیقه سادات پورجعفر به شماره شناسنامه ۲1۳ کدملی ۰88899۰۳67 
صادره از قاین فرزند سیدجواد در ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت 5۲1/75 مترمربع در 
تمامی باقیمانده پالک 6۲1-اصلی و 69۲ اصلی واقع در اراضی شهر قاین بخش 11 قاینات ) از محل 

مالکیت سیدجواد و سیدحسین پورجعفر( محرز گردیده است . 
۲ـ برابر رای شماره 14۰۰6۰۳۰8۰۰۲۰۰۰765 ـ 14۰۰/۰6/۲4 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیه ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم صدیقه سادات پورجعفر به شماره شناسنامه ۲1۳ کد 
ملی ۰88899۰۳67 صادره از قاین فرزند سیدجواد در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
69۲/6۳ مترمربع در تمامی پالک 715 فرعی از 1589ـ اصلی واقع در مزرعه فرخ آباد بخش 11 قاینات 

)از محل مالکیت خانم فاطمه حسین زاده ( محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/21- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/08/06
از طرف علی صفایی فر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات  محمد براتی اسدآباد

آگهی
به کالسه  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه 1۰۳  اقبالی کلغری  اینکه خانم عشرت  به  نظر 
14/1۲۳ 9 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان ملک 
ابراهیم اقبالی به شناسنامه در تاریخ 14۰۰/۰6/۰6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1ـ عشرت اقبالی کلغری فرزند ملک ابراهیم ش.ش 1۰۳ ت .ت 1۳48 فرزند متوفی

۲ـ پری اقبالی کلغری فرزند ملک ابراهیم ش.ش 85 ت .ت 1۳۳8 فرزند متوفی
۳ـفاطمه اقبالی فرزند ملک ابراهیم ش.ش 1۳6 ت.ت 1۳5۰ فرزند متوفی 

4ـ ولی هللا اقبالی فرزند ملک ابراهیم ش.ش 86 ت.ت 1۳۳6 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳6۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . شماره 1۰75 
صالح ارجمند
دبیر شعبه 9 شورای حل اختالف تربت حیدریه 
ت ح ج

ت
ینا

قا
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲1۲6   | چهارشنبه  ۲1 مهر 14۰۰  |4 چارسوق

استفاده از مازوت در نیروگاه های حرارتی از مهم ترین محورهای سومین نشست هماهنگی و برنامه ریزی 
تامین سوخت زمستانی بود

زمستان آلوده یا خاموش؟
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی: به دلیل کسری گاز در فصل زمستان به ترتیب استفاده از گازوئیل و 

مازوت در اولویت  هستند

| مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی |

  | جلیل ساالری |

| مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
تولید برق |

  | محسن طرزطلب |

|  
لنا

 ای
 |

مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شادگان:

آب شادگان نه فقط برای 
شرب که برای استحمام 

هم مناسب نیست 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان با اشاره 
این منطقه گفت: آب  به مشکالت آب شرب 
شادگان حتی برای استحمام مناسب نیست و 
موجب بروز مشکالت پوستی به ویژه در کودکان 
شده است. به گزارش ایسنا نورهللا طاهری نسب 
با اشاره به وضعیت آب شرب شادگان، گفت: 
در حال حاضر EC آب شهری شادگان ۲5۰۰ 
ماه گذشته  به  نسبت  است که  میکروموس 
مطلوبیت  میزان  است.  شده  بهتر  وضعیت 
میکروبی آب شهری شادگان نیز 65 درصد و 
میزان مطلوبیت کدورت آب نیز 48 درصد است. 
هر چند این شاخصه ها نسبت به ماه گذشته 
کمی بهتر شده اما همچنان آب مشکل دارد. 
شادگان گفت:  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
مناسبی  کیفیت  دارای  شادگان  شرب  آب 
شادگان  آب  ندارد.  شرب  قابلیت  و  نیست 
حتی برای استحمام مناسب نیست و موجب 
بروز مشکالت پوستی به ویژه در کودکان شده 
است. پیش از این نیز مجید ناصری نژاد نماینده 
شادگان در مجلس با اشاره به وضعیت آب این 
منطقه گفته بود: آبی که به شادگان به عنوان آب 

شرب تحویل داده می شود فاضالب است.

وزیر جهاد کشاورزی:

حذف واسطه ها با دستور 
امکان پذیر نیست 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: هفته پیش از اتحادیه 
برای  که  کردیم  درخواست  لبنی  فرآورده های 
حمایت از قشر کم درآمد جامعه برای برخی از 
کاالهای اساسی درصدی تخفیف در نظر بگیرد 
وزارتخانه هیچ دستوری مبنی بر میزان درصد 
تخفیف برای اتحادیه در نظر نگرفت. اتحادیه 
بدون نظارت و دستور دولت موفق شد در کمتر 
از یک هفته درخواست ما را عملیاتی کند. به 
گزارش ایلنا، سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه 
نیست،  پذیر  امکان  با دستور  واسطه ها  حذف 
گفت: در حذف واسطه ها تشکل ها باید ورود کنند 
چرا که آنها در آغاز و پایان فرآیند تولید حضور 
دارند. او از اتاق تعاون درخواست کرد که برای 
تامین کاالی اساسی و آرامش بازار  ظرفیت های 
اینکه  با بیان  خود را نشان دهد. ساداتی نژاد 
تولیدات باید مبتنی بر قرارداد باشد، خاطرنشان 
کرد: در دنیای گران امروز باید پیش از تولیدات 
بازارهای هدف صادراتی خود را بشناسیم. باید 
بدانیم تولید ما قرار است در بازار داخلی مصرف 
بازارهای خارجی. بخش قابل توجهی  یا  شود 
از ارزش افزوده تولید عاید کسانی می شود که 
نقشی در تولید ندارند و این مهم با هیچ اصلی 
از اقتصاد همخوانی ندارد. یکی از اقدامات که 
سود کار در جیب تولیدکننده برود تقویت صنایع 
تبدیلی و تکمیلی است. ساداتی نژاد با اشاره به 
لزوم واگذاری اسناد زمین به کشاورزان، تصریح 
کرد: تالش داریم تا مدیریت و مالکیت زمین 
را به کشاورزان واگذار کنیم تا آنها اسناد زمین 
خود را در اختیار داشته باشند. دغدغه کشاورزان 
و دامپروران را به رسمیت می شناسیم بسیاری 
از مشکالت آنها به اجرا نشدن قوانین برمی گردد. 

برنامه ریزی  و  هماهنگی  نشست  سومین 
با  مهرماه  هفدهم  زمستانی  سوخت  تامین 
حضور مسئوالن وزارت نفت و نیرو برگزار شده 
شرکت  سوی  از  شده  منتشر  خبر  است. 
حداکثری  »ارسال  می دهد  نشان  گاز  ملی 
با اولویت منطقه  سوخت مایع به نیروگاه ها 
نفت کوره  از  حداکثری  استفاده  شمال شرق، 
برای  گاز  تامین  مدیریت  و  نیروگاه ها  در 
از  کشور«  در  برق  تولید  مراکز  مهم ترین 
است.   بوده  جلسه  محورهای  مهم ترین 
همچنین »افزایش توان ناوگان ریلی به منظور 
بررسی  نیروگاه ها،  به  مایع  سوخت  انتقال 
گاز  مصارف  برآورد  و  کشور  دمایی  شرایط 
بود که  موضوعاتی  از  هم  آینده«  14روز  در 
مورد  را  آن  نشست  این  در  حاضر  مسئوالن 
اما مهم ترین موضوعی  داده اند.  قرار  بررسی 
بازتاب  و  شده  مطرح  نشست  این  در  که 
بسیاری هم به دنبال داشت، موضوع استفاده 
نیروگاه هاست.  در  کوره  نفت  از  حداکثری 
را  آن   جلسه  در  حاضر  مدیران  موضوعی که 

می کنند. رد 

 گازوئیل یا نفت کوره
 مسئله این است

جلیل ساالری مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی یکی از حاضران 
فارس  با  گفت و گو  در  که  بوده   جلسه  در 
ضمن رد طرح موضوع »استفاده حداکثری 
آن  را سوءبرداشت  نیروگاه ها«  در  مازوت  از 
و شیطنت رسانه ای عنوان کرد: » استفاده از 
سوخت مایع در نیروگاه ها نیز در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد 
کاهش یافته است، در نتیجه با مدیریت و 
برنامه ریزی که انجام شد سوخت مورد نیاز 
از سوخت  به سال گذشته  نیروگاه ها نسبت 
مایع به گاز طبیعی تغییر کرد. به موازات این 
تامین  برای  الزم  تدابیر  و  پیش بینی ها  کار 
ِ رو  پیش  سرد  فصول  در  نیروگاه ها  سوخت 
با این تدابیر در حال  نیز انجام شده است. 
در  مایع  سوخت  ذخیره سازی  میزان  حاضر 
نیروگاه ها بیشتر از مدت مشابه سال گذشته 
تحویل  موعد  در  که  حالی  در  است،  شده 
از  این میزان ۲۰ درصد کمتر  گرفتن دولت، 

بود« مدت مشابه سال گذشته 
چندی پیش وزیر نفت از کسری ۲۰۰ میلیون 
تامین  و  داده  خبر  روز  در  گاز  متر مکعبی 
از  استفاده  به  منوط  را  نیروگاهی کشور  نیاز 
سوخت مایع کرده بود، ساالری در خصوص 
تامین سوخت مایع می گوید: »تمرکز وزارت 
نیروگاه ها  مایع  سوخت  تامین  برای  نفت 

گازوئیل  از  استفاده  و  انتقال  بر  زمستان  در 
سوخت  این  آلودگی  زیرا  نیروگاه هاست،  در 
است.  کمتر  کوره(  )نفت  مازوت  به  نسبت 
یعنی اولویت اول با گاز طبیعی است ولی به 
دلیل کسری گاز در فصل زمستان به ترتیب 
استفاده از گازوئیل و مازوت در اولویت های 

هستند«. بعدی 
البته موضوع کمبود گاز موضوعی نیست که 
به کاهش  توجه  با  کرد،  انکار  را  آن  بتوان 
از ترکمنستان و بسیاری عوامل  واردات گاز 
میدان های  در  تولید  جمله کاهش  از  دیگر 
بدون  جنوبی، کشور  پارس  جمله  از  گازی 
شک در زمستان با کمبود گاز روبه رو خواهد 
بود ساالری در این زمینه تاکید می کند: »در 
زمستان پیش ِ رو با توجه به اینکه کمبود گاز 
برای بخش نیروگاهی محتمل است، وزارت 
از ظرفیت ذخیره سازی  نفت تالش می کند 
بیش از ۳ میلیارد لیتر گازوئیل در نیروگاه ها 
ارسال گاز  عدم  صورت  در  تا  استفاده کند 
به دلیل افت شدید دما در زمستان،  کافی 
از سوخت گازوئیل برای تولید برق  نیروگاه 
چالش  اما  استفاده کنند«  مردم  نیاز  مورد 
برای  سوخت  این  تامین  حوزه  در  مهم 
نیاز  و  است  حمل ونقل  موضوع  نیروگاه ها 
برای  ریلی کشور  زیرساخت های  تقویت  به 

تامین آن است. چندی پیش نیز طرحی در 
خصوص استفاده از میعانات گازی در سبد 
سوخت نیروگاه ها مطرح و به صورت پایلوت 
در یکی از نیروگاه های عسلویه اجرایی شد، 
شهرهای  در  طرح  این  اجرای  زمینه  در  اما 
حمل ونقل  زیرساخت های  ضعف  هم  دیگر 
موجود  موانع  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 

شد. مطرح 
بر  عالوه  که  است  محصولی  کوره  نفت 
محیط  تبعات  آن  مصرف  هزینه  باال بودن 
مجاور  شهرهای  برای  جدی  بسیار  زیستی 
نیروگاه ها نیز به دنبال دارد، با این حال به 
نظر می رسد با توجه به محدودیت هایی که 
در زمینه صادرات و استفاده از این سوخت 
در سطح بین المللی وجود دارد و موانعی که 
استفاده و انتقال سوخت های دیگر دارند را 
در  آن  از  استفاده  افزایش  به  توجه  ندارد، 
هر  است.  شده  نگرانی  موجب  نیروگاه ها 
چند از نظر اقتصادی چندان به صرفه نباشد، 
مادر  شرکت  مدیرعامل  طرزطلب،  محسن 
خصوص  در  حرارتی  برق  تولید  تخصصی 
تفاوت هزینه استفاده از مازوت در نیروگاه ها 
»وقتی  است:  گفته  آنالین  اقتصاد  به 
نیروگاه ها به جای گاز سوخت مایع استفاده 
می کنند، هزینه تعمیرات آن یک و نیم برابر 

نیروگاه ها  عالوه بر  می کند.  پیدا  افزایش 
به سوخت  نسبت  برای کشور هم چون گاز 
البته  نیست.  صرفه  به  است،  ارزان تر  مایع 
مایع چه سوختی  دارد که سوخت  بستگی 
شده  تمام  قیمت  نسبت  معموال  اما  باشد. 
به سه است.  نوع سوخت، یک  این  به  گاز 
تا  به گاز  نسبت  مایع  قیمت سوخت  یعنی 
از  استفاده  بنابراین  است.  بیشتر  برابر  سه 
سوخت مایع به جای استفاده از گاز هم برای 
نیروگاه ها و هم برای تامین کنندگان سوخت 

نیست«. به صرفه  مایع 

 لزوم توافق با ترکمنستان
در این میان موضوعی را که رمضانعلی 
سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس در 
اواخر شهریور بر آن تاکید کرد را هم نباید در 
بروز بحران گاز در کشور بی تاثیر دانست. بروز 
ترکمنستان  با  گازی  مبادالت  در  مشکالت 
هم یکی از مواردی است که به بحران کمبود 
سنگدوینی  زده است.  دامن  کشور  در  گاز 
حل  ضرورت  بر  تاکید  با  پیش  چندی 
به  و  اقتصادی  تجاری،  مبادالت  مشکالت 
ویژه مبادالت گازی میان ایران و ترکمنستان 
مجدد  برقراری  به دنبال  نفت  »وزیر  گفت: 
که  چرا  است  ترکمنستان  با  گازی  ارتباط 
واردات گاز ترکمنستان می تواند بخشی از نیاز 
ما را در زمستان به ویژه در مصرف خانگی 
در  موجود  تامین کند« مشکالت  تجاری  و 
تبادالت گازی بین ایران و ترکمنستان که در 
بسیاری  هزینه های  سال های گذشته  طول 
در  هر چند  است.  تحمیل کرده  به کشور  را 
و  تاجیکستان  به  رئیس جمهور  اخیر   سفر 
در دیداری که با رئیس جمهوری ترکمنستان 
صورت گرفت ابراهیم رئیسی بر تبادل انرژی 
و افزایش حجم مبادالت و ترانزیت کاال بین 
دو کشور تاکید کرد و توافقی در زمینه حل 
جمهور  رئیس  دو   بین  طبیعی  مسئله گاز 
صورت گرفت، اما هنوز این چالش به عنوان 
در  بین المللی  موضوعات  مهم ترین  از  یکی 
حوزه تامین انرژی کشور مطرح و حل نشده 

است. مانده  باقی 

 تاکید بر بی توجهی به انرژی های 
تجدیدپذیر

تمام این مسائل و چالش ها در حالی مطرح 
است و موجب بروز مشکالت جدی در حوزه 
ایران  می شود، که  شهری  و  زیست  محیط 
باالترین  دارای  است که  از کشورهایی  یکی 
تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در  ظرفیت 
قوانین  در  که  تاکیداتی  رغم  به  اما  است. 
این ظرفیت ها شده  از  بهره گیری  بر  موجود 
انرژی در کشور تاکید  است، همچنان حوزه 
فسیلی  سوخت های  از  استفاده  بر  ویژه ای 
برای تامین نیازهای این حوزه دارد. همواره 
انرژی  این  از  بهره گیری  این استدالل که  با 
سوخت های  به  نسبت  باالتری  هزینه 
در  می شود،  پرهیز  آن  از  دارد،  فسیلی 
دانشگاه  استاد  اورعی  هاشم  که  حالی 
صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن های 
در  نظر  » این  می گوید:  ایران  انرژی  علمی 
اما  داشت.  حقیقت  گذشته  دهه  دو  یکی 
سال  دو  حدود  جدید،  بررسی های  بنابر 
هزینه  با  تجدیدپذیر  انرژی های  هزینه  قبل 
نیروگاه های  توسط  شده  تولید  انرژی 
شده  ارزان تر  اکنون  و  شد  برابر  حرارتی 
برنامه ریزی  مسئوالن  که  واقعیتی  است. 
برق کشور از آن غافلند این است که در دهه 
خورشیدی،  انرژی  شده  تراز  هزینه  اخیر، 
به  در خشکی  بادی مستقر  و  دریایی  بادی 
پیدا  درصد کاهش   58 و   6۲  ،8۳ ترتیب 
کرده است« اما همچنان نگاه مدیران حوزه 
با کم لطفی  این ظرفیت ها همراه  به  انرژی 

است. بی توجهی  و 

با  ضایعات  همان  یا  صنعتی  سیب   
اینکه سهم ناچیزی در گردش مالی بازار 
هر سال  اما  دارد  غربی  آذربایجان  سیب 
این  کشاورزی  بخش  اصلی  چالش  به 
مهر،  گزارش  به  می شود.  تبدیل  استان 
نزدیک  ساالنه  تولید  با  غربی  آذربایجان 
اول  قطب  تن  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک 
تولید سیب در کشور به شمار می رود همه 
تولیدی  سیب های  این  از  بخشی  ساله 
صنعتی  همان سیب  یا  ضایعات  به عنوان 
سیب  انباشت  اما  می رسد.  فروش  به 
بازار  و واسطه،  در جاده ها، جوالن دالالن 
حمل ونقل،  ناوگان  کمبود  تولید،  از  پس 
از  صنعتی  سیب  خرید  ناچیز  قیمت 
سال  هر  تبدیلی  صنایع  سوی کارخانه ها 
با  همزمان  بخش  این  مهم  چالش  به 
چالشی  می شود،  تبدیل  پاییز  فصل  آغاز 
ملی  سرمایه  رفت  هدر  دهنده  نشان  که 
به  اقدام  دولت  جاری  سال  در  است. 
باغداران  از  محصول  تضمینی  خرید 
به  خرید  زمان  اعالم کردن  دیر  اما  کرد، 
خرید  مراکز  محدود  ظرفیت  کشاورزان، 
باعث  هم  باز  همکاری کارخانه ها  عدم  و 
برخی  شد.  زمینه  این  در  مشکالتی  بروز 
خرید  قیمت  اعالم  معتقدند  کارشناسان 

دولت  سوی  از  صنعتی  سیب  تضمینی 
واسطه ها  همچنان  و  است  عدد  یک  تنها 
بازار  است  درازی  سالیان  که  دالالن  و 
تعیین  دارند  قبضه  در  را  صنعتی  سیب 
توجه  از عدم  اما  باغداران  کننده هستند. 
این بخش گله مند  برنامه ریزی در  نبود  و 
سیب  خرید  قیمت  می گویند  و  هستند 
شده  اعالم  تومان   46۰ و  هزار  تضمینی 
سه  از  بیش  سیب  تولید  هزینه های  اما 

است. تومان  هزار 
 46۰ و  هزار  در حال حاضر سیب صنعتی 
فروش  به  نازل تر  قیمت های  با  تومانی 
می رسد و دپوی سیب هم در کنار جاده ها 
همچنان برقرار است و تهدید و هشدارهای 
سیب کنار  دپوی  از  ممانعت  در  مسئوالن 
نشان  و  نبرد  پیش  از  هم کاری  جاده ای 
داد دالالن بهتر از مسئوالن می توانند اوضاع 
تعیین  قیمت  حتی  و  سازماندهی کنند  را 

تغییر دهند. را هم  شده 
جهاد  سازمان  رئیس  کرامتی  اکبر 
اینکه  بیان  با  آذربایجان غربی  کشاورزی 
 1.۳ از  بیش  تولید  با  ساالنه  استان  این 
این  تولید  اول  قطب  سیب  میلیون 
می رود گفت:  به شمار  کشور  در  محصول 
بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال 

4۰۰ هزار تن از سیب های تولیدی استان 
است  سیب  ضایعات  همان  یا  صنعتی 
درصد   ۲۰ حدود  محصول  این  تولید  که 

دارد. افزایش  گذشته  سال  به  نسبت 
فروش  قیمت  پایین بودن  کرامتی 
تولید  هزینه های  به  نسبت  محصول 
صادرات  وضعیت  بودن  نامشخص  آن، 
و  باغداران  مالی  توان  بودن  پایین  و 
برداشت  از  قبل  ریزش های  همچنین 
مشکالت  بزرگ ترین  از  را  محصول 
آن  با  که  غربی  آذربایجان  باغداران 
دلیل  به  برشمرد.  هستند،  مواجه 
صنعتی  سیب  خرید  مراکز  محدودیت 
درب  جلوی  در  طوالنی  صف های  شاهد 
صنعتی  سیب  خرید  مراکز  و  کارخانه ها 
تحویل  برای  کشاورزان  تعجیل  هستیم. 
محصول، علت این موضوع بوده است در 
روزانه  خرید کارخانه ها  ظرفیت  حالی که 

است. تن   5۰۰ میانگین  طور  به 
اظهارات کرامتی در حالی مطرح می شود 
که باغداران استان به خصوص شهرستان 
سیب  خرید  زمان  دیر  اعالم  از  ارومیه 
صنعتی توسط دولت، نبود ناوگان مناسب 
برای  نامناسب  برنامه ریزی  حمل ونقل، 
کارخانه ها  سوی  از  صنعتی  سیب  خرید 

گالیه مند هستند. یکی از باغداران سیب 
محصولش  است  روزی  چند  که  استان 
صنایع  کارخانه  سوی  از  خرید  صف  در 
سال  هر  می گوید:  مانده  معطل  تبدیلی 
خصوص  به  سیب  فروش  زمینه  در 
زیادی  مشکالت  با  صنعتی  سیب های 
سیب  خرید  زمان  هستیم.  مواجه 
تضمینی دو هفته دیرتر اعالم شد که این 
خرید  بخش  در  بی برنامگی  موجب  امر 
تحویل  منتظر  است  روز  شد، حدود چهار 
شدن  طوالنی  که  هستم  خود  محصول 
روند تحویل موجب کاهش کیفیت بیش 

است. شده  سیب ها  پیش  از 
صاحبان  می گوید:  باغداران  از  دیگر  یکی 
صنعتی  سیب  خرید  در  تعلل  با  کارخانه 
نگه  پایین  بازار  در  را  قیمت  دارند  سعی 
فاسد  زودتر  صنعتی  سیب  چون  دارند 
با  می کند  مجبور  را  باغدار  و  می شود 
فروش  به  را  خود  محصول  پایین  قیمت 
اعالم کردند که  ما  به  برساند. کارخانه ها 
رو  به  رو  فنی  مشکل  با  آنان  تولید  خط 
ولی  نیستند  خرید  به  قادر  فعاًل  و  شده 
بهانه  این ها  تمامی  می دانیم که  ما  همه 

است. پایین  قیمت  در  خرید  برای 
کمیسیون  رئیس  تاج الدینی  بهنام 
در  ارومیه  بازرگانی  اتاق  کشاورزی 
خصوص علل تداوم مشکل سیب صنعتی 
زمینه  در  سال هاست  می گوید:  استان 
سیب  ساماندهی  و  فروش  برداشت، 
صنعتی استان با مشکالت اساسی مواجه 

هستیم و تا زمانی که زیرساخت های الزم 
نشود مشکل سیب  فراهم  بخش  این  در 
دولت ها  دنیا  در  نمی شود.  حل  استان 
کشاورزی  بخش  در  زیادی  هزینه های 
از تولید  بازار پس  انجام می دهند چرا که 
باید  است  حوزه  این  بخش  مهم ترین 
صورت گیرد،  زمینه  این  در  ریزی  برنامه 
صنعتی  سیب  تضمینی  خرید  امسال 
دست  و  گرفت  را  باغداران  ضرر  جلوی 

شد. کوتاه  حدودی  تا  دالالن 
اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
بودن  باال  به  اشاره  با  ارومیه  بازرگانی 
ضایعات سیب در استان گفت: متأسفانه 
باالست  بسیار  استان  در  سیب  ضایعات 
و امسال نیز شرایط آب و هوایی موجب 
با  شد،  بخش  این  در  زیاد  افزایش 
نبود  فراهم  و  خرید  محدودیت  به  توجه 
مراکز  نیز ظرفیت محدود  و  زیرساخت ها 
و  بی نظمی  شاهد  کارخانه ها  و  خرید 
بودیم که  تضمینی  خرید  در  صف  ایجاد 
امیدوارم از سال های آینده این مشکالت 

شود. برطرف  نیز 
تاج الدینی معتقد است: از عمده مشکالت 
قیمت  افزایش  استان  در  سیب  صادرات 
تاجر  و  سرسام آور کرایه حمل ونقل است 
هزینه گزافی برای حمل ونقل کامیون های 
یخچال دار پرداخت می کند که با توجه به 
چندانی  رغبتی  صادرکننده  سیب،  قیمت 
با مشکل مواجه  و  نداشته  برای صادرات 

می شود.

صف های طویل سیب فروشان در جاده، مشکلی که هر سال تکرار می شود

ضایعات انبوه سیب در شهری که آب ندارد

کشاورزی

»نگران تامین سوخت نیروگاه ها در زمستان هستیم« این جمله بارها در ماه های گذشته از سوی مسئوالن مختلف عنوان شده است. 
وزیر نفت دولت سیزدهم تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها را به عنوان نخستین دستور کار وزارت نفت مطرح و تاکید ویژه ای بر ارائه 
راهکار برای پیشگیری از بحران و تکرار مشکالت سال گذشته کرد. زمستانی که گذشت با بروز بحران در تولید و تامین برق در پی کاهش 
تولید گاز، موضوع سوخت نیروگاه ها تبدیل به یکی از چالش های جدی در حوزه انرژی شد. راهکار عبور از این بحران، استفاده از نفت 
کوره )مازوت( در نیروگاه ها بود که تبعات بسیاری به ویژه در پایتخت به دنبال داشت. مازوت سوزی همچنان در شهرهایی مثل اراک 
ادامه دارد و هوایی برای تنفس شهروندان این شهر باقی نگذاشته است. در سال جاری هم گویا بنای مدیران حوزه انرژی بر این است 
که »استفاده حداکثری از نفت کوره در نیروگاه ها« را در دستور کار قرار دهند. موضوعی که در سومین نشست هماهنگی و برنامه ریزی 
تامین سوخت زمستانی مطرح شده است. هرچند مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش آن را تکذیب کرده و می گوید: »برنامه وزارت نفت 

برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها، کاهش مصرف سوخت مایع به خصوص مازوت است«

برای تامین سوخت مایع 
نیروگاه ها در زمستان اولویت با 

گاز طبیعی است ولی به دلیل 
کسری گاز در فصل زمستان 

به ترتیب استفاده از گازوئیل و 
مازوت در اولویت های بعدی 

هستند

صاحبان کارخانه با تعلل در 
خرید سیب صنعتی سعی 

دارند قیمت را در بازار پایین 
نگه دارند چون سیب صنعتی 

زودتر فاسد می شود و باغدار را 
مجبور می کند با قیمت پایین 

محصول خود را به فروش 
برساند

وقتی نیروگاه ها به جای گاز 
سوخت مایع استفاده می کنند، 

هزینه تعمیرات آنها یک و نیم 
برابر افزایش پیدا می کند. 

عالوه بر نیروگاه ها برای کشور 
هم چون گاز نسبت به سوخت 

مایع ارزان تر است، به صرفه 
نیست

مفقودی 
موتورسیکلت   کارت  و  سند  سبز،  برگ 

هوندا رهرو200 سی سی 
به رنگ مشکی مدل 1392  

به شماره انتظامی 769 ایران 14691
 196NBJ000457و شماره موتور ر

200T9228322***NBJ  و شماره تنه
 مفقودو از درجه اعتبار ساقط است. جغتای

آگهی ابالغ وقت
کامران  مرتضی  آقای 
دادخواستی به شماره ۳۲5.1.4  به طرفیت 
خوانده فرحناز فرقه انداز به خواسته مطالبه 
وجه به این شورا تقدم نموده اند لذا به علت 
مجهول المکان بودن خوانده فرحناز فرقه انداز 
به تحریر ماده 7۳ قانون آیین مدنی وقت 
رسیدگی سه شنبه مورخ 14۰۰/۰9/۰۲ساعت 
15:۰۰ عصریک نوبت درج تاخوانده با اطالع 
در  واقع  شورا  جلسه  در  رسیدگی  ازوقت 
کشکوئیه بلوار امیرکبیر۲پشت بانک صادرات 
مراجعه و درجلسه شورا جهت دفاع از خود 
شرکت نماید ویا الیحه ای ارسال نماید عدم 
حضور نامبرده مانع از رسیدگی نخواهد شد و 

تصمیم متقضی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف 
کشکوئیه_زارع
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آب  شرکت  مدیرعامل  بختیاری،  محمدرضا 
جلسه  ابتدای  در  تهران  استان  فاضالب  و 
دیروز، صحبت هایش را با توصیف سال آبی 
گذشته آغاز کرد: »سال آبی گذشته، به لحاظ 
میزان نزوالت جوی آسمان بدترین سال در 
5۰ سال اخیر در کشور بود. تهران حدود ۳7 
درصد کاهش بارندگی را تجربه کرد و سدها 
حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخازن 
داشت.« در ادامه او با استناد به آمار اعالم 
از سال آبی  کرد که در 18 روز سپری شده 
امسال، تهران تنها حدود ۰.4 درصد بارندگی 
سال  به  نسبت  روند  این  و  است  داشته 
گذشته حدود 97 درصد کاهشی بوده است. 

براساس داده های شرکت آبفا، ذخیره آب در 
پشت سدهای تهران هم حدود ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب کاهش پیدا کرده است و به طور 
 1۳1 حدود   99 سال  ذخیره سد کرج  مثال 
امسال  درحالی که  بوده  مترمکعب  میلیون 
مترمکعب  میلیون   96 حدود  به  رقم  این 

است. رسیده 

کاهش مصرف بی سابقه در تهران 
از  ادامه صحبت های خود  در  بختیاری 
کاهش میزان مصرف آب در شهر تهران خبر 
تاریخ،  در  بار  اولین  برای  اعالم کرد،  و  داد 
میزان مصرف  هوا،  دمای  افزایش  وجود  با 
است.  یافته  درصد کاهش   ۰.۳ حدود  آب 

در  مترمکعب  میلیون  از69۲  آب  مصرف 
مترمکعب  میلیون   69۰ به   گذشته  سال 
جلسات  بختیاری  گفته  به  است.  رسیده 
تنش آبی در شرکت آب و فاضالب و شرکت 
آب منطقه ای تهران برگزار می شود. او گفت: 
شد  تالش  تهران  در  برق  قطعی  وجود  »با 
در  تا  می کنیم  تالش  و  نشود  قطع  آب  تا 
روزهای آتی هم قطعی آب نداشته باشیم.« 
این آمارها درحالی اعالم شده که براساس 
آخرین آمارها، حجم کل آب تولید شده در 
مترمکعب  میلیون   1۰8۰ حدود  تهران  شهر 
شده کل  تولید  آب  درصد   17 حدود  یعنی 

است.   کشور 

افزایش برداشت آب از منابع آب 
زیرزمینی 

در  تهران  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
ادامه به نحوه تامین آب در شهر تهران اشاره 
کرد. به گفته او هر سال حدود  یک میلیارد 
آب  مصرف  میزان  مترمکعب  میلیون   8۰ و 
شرب شهر تهران است که این مقدار ساالنه 
مابقی  و  تهران  شهر  در  چاه  حلقه   54۰ از 
اطالعات  بنابر  می شود.  تامین  سدها  از 
وزارت شرکت آبفا در سال  هایی که وضعیت 
 7۰ حدود  است  متوسط  در شهرها  بارندگی 
و  سطحی  آب های  از  آب  منابع  از  درصد 
برداشت  زیرزمینی  آب  منابع  از  درصد   ۳۰
بارندگی  می شود و در سال 99 که وضعیت 
 ۲۰ و  درصد   8۰ به  ارقام  این  بود  مطلوب 
دلیل کمبود  به  امسال  اما  رسید  نیز  درصد 
بیشتر  زیرزمینی  آب  از  برداشت  بارندگی 
شده است.« او در ادامه به برداشت بی رویه 
»به  گفت:  و  کرد  اشاره  زیرزمینی  آب های 
مناطق  در  زیرزمینی  آب های  دلیل وضعیت 
بیشتر  برداشت  امکان  تهران  استان  جنوبی 
از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد و چاره ای 
استان  پنچ گانه  سدهای  از  آب  تامین  جز 
ورامین  دشت  مثال  به طور  نیست.  تهران 
کشور  بحرانی  ممنوعه  دشت هایی  از  یکی 
 ۳۰۰ به حدود  آن  در  است که عمق چاه ها 

است.«  رسیده  هم  متر 

فرونشست بحرانی در پایتخت 
به  روزها  این  که  فرونشست  بحران 
شهر  بحرانی  و  مهم  موضوعات  از  یکی 
موضوع  دیگر  است،  شده  تبدیل  تهران 
صحبت های بختیاری در جلسه دیروز شورا 
نشان  تهران  آبفای  شرکت  داده های  بود. 
در  قائم  فرونشست  وضعیت  که  می دهد 
حدود  مرکزی  البرز  جنوب  در   1۳89 سال 
1۰ سانتی متر بوده است. درحالیکه میزان 
فرونشست در همین ناحیه در سال 1۳97 
از 5 تا ۳۰ سانتی متر مشاهده شده است. 
اعداد گفت: »این  این  بختیاری در تحلیل 
نشان می دهد که سفره آب های زیرزمینی 
شدیدی  افت  البرز  و  تهران  استان  در  آب  
بسیار  بارگذاری  به  توجه  با  و  است  کرده 
زیادی که در این حوزه صورت گرفته است 

بگیرد.« صورت  عاجلی  فکر  باید 

هدررفت آب در خطوط آب رسانی 
به  ادامه  در  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
این شرکت  از سوی  اقدامات صورت گرفته 
اشاره کرد و مدعی شد که تصفیه خانه هفتم 
پایتخت اقدام بزرگی برای مردم جنوب شهر 
تهران بوده است و با این اقدام برای اولین 
جنوبی  مناطق  به  تهران  سطحی  آب  بار 
آب  منابع  و کیفیت  شد  منتقل  تهران  شهر 
آشامیدنی پایتخت افزایش پیدا کرده است. 
ششم  خانه  تصفیه  کرد  ادعا  همچنین  او 
شد،  افتتاح  سال گذشته  تهران که  شهر  در 
شهر  در  نفر  هزار   7۰۰ آب  مشکل  توانست 
تهران را حل کند و اگر فرآیند ایجاد مخازن 
پیرامونی آب رسانی شهر  رینگ  و  اضطراری 

آینده،  سال    4۰ »در  شود:  تکمیل  تهران 
بیمه  آب  توزیع  و  تامین  حوزه  در  تهران 
تاکید کرد که  ادامه  در  بختیاری  می شود.« 
لوله  9 هزار کیلومتر خط  پایتخت حدود  در 
و آب رسانی وجود دارد که 4۰ درصد آن عمر 
محسوب  فرسوده  و  دارند  سال   5۰ باالیی 
رخ  که  رفتی  هدر  از  »بسیاری  می شوند: 
و  است  بخش  همین  به  مربوط  می دهد 
شبکه  از  بخش  این  زلزله  وقوع  صورت  در 

رفت.« خواهد  دست  از  آب رسانی 

افزایش خشکسالی در تهران 
تهران  شهر  شورای  اعضای  ادامه  در 
دادند،  بختیاری  گزارش  پیرامون  تذکراتی 
شهر  نجات  پروژه  او  از  اقراریان  مهدی 
تهران گفت و از بختیاری خواست تا صریح 
به  توجه  با  با  تهران  شهر  در  آب  وضعیت 
نرگس  کند.  توصیف  مهاجرت  مساله 
مشکالت  به  توجه  ضرورت  از  معدنی پور 
و  گفت  شمیران  شهرستان  در  آب  تامین 
سرعت  خواستار  تذکری  در  صادقی  احمد 
بخشیدن به طرح آب رسانی اضطراری تهران 
شد. بختیاری بعد از این تذکرات اعالم کرد 
سایر  به  نسبت  تهران  در  خشکسالی  که 
همچنین  او  بود.  بیشتر  کشور  استان های 
شهر  در  آب  مصرف  دغدغه های  برای  گفت 
افسارگسیخته  مهاجرت  میزان  و  تهران 
کشور  کالن  سطح  در  باید  پایتخت  به 
به  تهران  آبی  »منابع  شود:  تصمیم گیری 
میلیونی   ۲۰ جمعیت  تاب  تهران  هیچ عنوان 
را ندارد.«  بختیاری در پایان جلسه دیروز، 
توضیحاتی  ما  پیام  روزنامه  با  گفت وگو  در 
مصرف  کاهش  و  روزه   1۰۰ اطالعیه  درباره 
آب شهروندان تهرانی داد: »وضعیت آب در 
شهر تهران وضعیت خوبی نیست. ما حدود 
۳5۰ میلیون مترمکعب کسری آب داریم«. 
بختیاری با اشاره به اینکه مردم روزانه ۳.5 
می کنند؛  مصرف  آب  مترمکعب  میلیون 
گفت: »نسبت به پاییز سال قبل ما با کمبود 
هرسال  ما  اما  شدیم.  مواجه  آب  روزه   1۰۰
داریم،  را  مصرف  افزایش  درصد   ۲.5 توقع 
این میزان امسال به صفر رسید و حتی ۰.۳ 

داشتیم.«  مصرف  کاهش  هم  درصد 

مدیرعامل شرکت آبفا در جلسه علنی شورای شهر تهران وضعیت کمی آب در تهران را نگران کننده توصیف کرد

 سدهای خالی تهران
محمدرضا بختیاری: هرسال توقع 2.5 درصد افزایش مصرف آب را داریم
 این میزان امسال به صفر رسید و حتی 0.3 درصد هم کاهش مصرف داشتیم

نبود شبکه فاضالب 
روستایی در خوزستان

جندی شاپور  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شهری  آب  وضعیت  به  اشاره  با  اهواز 
گفت:  خوزستان،  استان  روستایی  و 
آب،  فشار  افت  متعدد،  شکستگی های 
کدورت باالی آب و وجود انشعابات غیرمجاز 
در مناطق حاشیه از مهم ترین مشکالت آب 
ابول نژادیان گفت:  شهری است. دکتر فرهاد 
نظارت بر آب شهری و روستایی با همکاری 
شرکت آبفا به صورت مستمر انجام می شود 
نمونه برداری،  الیروبی،  میکروبی،  پایش  و 
گزارش شکستگی لوله های آب و گرفتگی ها 
اقدامات  از  برخی  فاضالب  سرریزهای  و 
بهتر  نظارت  بر  عالوه  تا  هستند  انجام شده 
برسد.  مردم  به  باکیفیتی  آب  آبفا،  شرکت 
شکستگی های  افزود:  او  ایسنا،  گزارش  به 
و  آب  باالی  آب، کدورت  فشار  افت  متعدد، 
وجود انشعابات غیرمجاز در مناطق حاشیه از 
مهم ترین مشکالت آب شهری است. رئیس 
با  اهواز  جندی شاپور  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیان اینکه در حوزه روستایی مشکالت بسیار 
بیشتر است، تصریح کرد: 4 هزار و ۲۰۰ روستا 
در خوزستان وجود دارد که حدود 7۰۰ روستا 
از این تعداد فاقد متولی آب هستند. الیروبی 
نشدن تاسیسات نیز مهم ترین مساله در حوزه 

است. روستایی  آب 
شهری  فاضالب  وضعیت  خصوص  در  او 
افزود:  خوزستان  استان  در  روستایی  و 
جمع آوری  شبکه های  روستایی  هیچ  در 
فاضالب نداریم. اهواز شبکه فاضالب نیم بند 
آزادگان، دزفول، شوشتر،  دارد. هویزه، دشت 
بندر  شادگان،  خرمشهر،  آبادان،  رامهرمز، 
امام)ره(، بستان، شهر چمران و ماهشهر نیز 
و  دارند  ناقصی  فاضالب  جمع آوری  شبکه 
ندارند. فاضالب  دفع  سیستم  نیز  شهرها  مابقی 

آب شادگان قابلیت 
آشامیدن ندارد

با  شادگان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
منطقه  این  شرب  آب  مشکالت  به  اشاره 
استحمام  برای  حتی  شادگان  آب  گفت: 
مشکالت  بروز  موجب  و  نیست  مناسب 

است. شده  کودکان  در  به ویژه  پوستی 
دکتر نورهللا طاهری نسب با اشاره به وضعیت 
آب شرب شادگان، به ایسنا گفت: در حال 
 ۲5۰۰ شادگان  شهری  آب   EC حاضر 
میکروموس است که نسبت به ماه گذشته 

است. شده  بهتر  وضعیت 
آب  میکروبی  مطلوبیت  میزان  افزود:  او 
میزان  و  درصد   65 نیز  شادگان  شهری 
نیز 48 درصد است.  مطلوبیت کدورت آب 
هر چند این شاخصه ها نسبت به ماه گذشته 
دارد. مشکل  آب  همچنان  اما  شده  بهتر  کمی 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان گفت: 
مناسبی  کیفیت  دارای  شادگان  شرب  آب 
شادگان  آب  ندارد.  قابلیت شرب  و  نیست 
و  نیست  مناسب  استحمام  برای  حتی 
در  به ویژه  پوستی  مشکالت  بروز  موجب 

است. شده  کودکان 
مجید  حجت االسالم  نیز  این  از  پیش 
با  مجلس  در  شادگان  نماینده  ناصری نژاد 
اشاره به وضعیت آب این منطقه گفته بود: 
آبی که به شادگان به عنوان آب شرب تحویل 

است. فاضالب  می شود  داده 

آمارهای شرکت آب و فاضالب 
تهران نشان می دهد که ذخیره 
آب در 5 سد تهران در سال 
1۳99، 751 میلیون مترمکعب 
بوده است اما امسال این 
عدد به حدود 45۲ میلیون 
مترمکعب رسیده است

ذخایر سدهای کرج، ماملو، طالقان، لتیان و الر نسبت به سال گذشته حدود 298 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. آمارهای 
شرکت آب و فاضالب تهران نشان می دهد که ذخیره آب در 5 سد تهران در سال 1399، 751 میلیون مترمکعب بوده است اما امسال این 
عدد به حدود 452 میلیون مترمکعب رسیده است. این آمارها درحالی منتشر می شود که میزان مصرف آب شهروندان تهرانی در یک روز 
حدود 3.5 میلیون مترمکعب برآورد می شود، یعنی حدود 1.2 برابر حجم آب داخل دریاچه چیتگر. در روزهای گذشته نیز شرکت آبفا 
در اطالعیه اعالم کرد که تهران به میزان 100 روز از مصرف شهروندان نسبت به سال گذشته با کمبود آب مواجه است. در این اطالعیه از 
شهروندان خواسته شده بود تا حدود 10 درصد از میزان مصرف آب روزانه خود بکاهند. در جریان تمام این اتفاقات، دیروز، سه شنبه 20 
مهر ماه، محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آبفا به جلسه شورای شهر تهران آمد و درباره منابع آبی در تهران گزارش مبسوطی ارائه کرد. 

گزارشی که در هر سطر آن وضعیت منابع آبی در پایتخت، نگران کننده توصیف می شد. 
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داده های شرکت آبفای تهران 
نشان می دهد که وضعیت 

فرونشست قائم در سال 1۳89 
در جنوب البرز مرکزی حدود 
1۰ سانتی متر بوده است. در 

حالی که میزان فرونشست در 
همین ناحیه در سال 1۳97 از 
5 تا ۳۰ سانتی متر مشاهده 

شده است

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمان 
شركت ملی پخش فرآورده های ایران/ منطقه كرمان درنظر دارد پیمان مشروح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 

تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مركز تماس : 1456 / دفتر ثبت نام : 88969737 

و 85193768 می باشد . لذا از متقاضیان شركت د رمناقصه دعوت بعمل میاید جهت دریافت اسناد مناقصه با درنظر داشتن مدارك مندرج در ذیل ، به سامانه تداركات الكترونیكی دولت مراجعه نمایند. 

توام با ارزیابی كیفی به صورت فشرده  كد فراخوان 2000091990000016 سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین فرایند 
ارجاع كار )ریال(

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از سامانه ستاد

تاریخ بارگزاری پاكات در سامانه 
ستاد)مهلت ارسال پیشنهاد(

زمان جلسه
 توجیهی

تاریخ بازگشایی اولیه 
پاكات ارزیابی كیفی

زمان بازگشایی 
پاكات الف و ج

مناقصه واگذاری خودروهای 
استیجاری منطقه و نواحی تابعه

7۰.۲9۳.8۰7.7۲۰۳.514.69۰.۳86
از تاریخ 

چاپ آگهی 14۰۰/7/۲۰ 
تا تاریخ 14۰۰/7/۲7  

14۰۰/8/8
14۰۰/8/4 سالن 
جلسات منطقه 

ساعت1۰ 

 14۰۰/8/9
ساعت 8 

  14۰۰/8/16
ساعت 1۰

ضمانت نامه معتبر بانكی یا واریز نقدی مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به شماره حساب 9۲۰۰۰55۲1۲ بانك ملت و شناسه 55۲81 شركت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه كرماننوع تضمین

كرمان چهارراه خواجو جنب زمین ورزشی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه كرمان تلفن ۳۲5۳1191 – ۰۳4 محل گشایش پیشنهادها

شرایط عمومی و مدارك مورد 
نیاز برای شركت در مناقصه

دارا بودن و ارائه گواهی تائید  صالحیت معتبر از اداره كل تعاون ، كار و  رفاه  امور اجتماعی  )شركتهایی حق حضور در مناقصه را دارند كه دارای رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل كارگری مورد 
تائید وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در موضوع مناقصه و پیمان )حسب مورد ( باشند(/دارا بودن و ارائه گواهینامه  صالحیت ایمنی معتبر  از اداره كل تعاون ، كار و رفاه امور اجتماعی/ارائه تصویر 
كارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شركت ، تصویر كلیه صفحات اساسنامه شركت، تصویر آگهی تاسیس شركت ، گواهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ،  سوابق شغلی 
و تحصیلی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ، گواهی صاحبان امضاء مجاز شركت و مشخصات هویتی شركت ) گواهی كد اقتصادی و شناسه ملی ( ، ارائه اسناد مبنی بر ارتباط موضوع مناقصه با 
اساسنامه شركت ، ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات و عوارض ارزش افزوده/عدم وجود سوء عملكرد در پیمانهای سنوات گذشته/عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كلیه شركتها ) در 
صورت قرارداشتن در لیست شركتهای ممنوع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید (/احراز امتیاز  قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ، 
ایمنی و زیست محیطی ) HSE(/ احراز امتیاز  قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی مالی مناقصه گران /  ارائه صورت های مالی حسابرسی شده )سال 98 ؛ ترجیحًا سال 99 ( / كلیه 
مدارك و مستندات مهمور و می بایست به تائید مدیر عامل شركت رسیده باشند./مسئولیت صحت مستندات ارائه شده برعهده متقاضی شركت در مناقصه بوده و در هرمرحله از مناقصه و فرآیند 
پس از آن جهت عقد قرارداد ؛ صحت آنها برای شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانت نامه های ارائه شده ضبط می گردد. / تكمیل فرم های استعالم ارزیابی كیفی و الصاق نمودن 
كلیه مستندات مرتبط در سامانه ستاد / برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل یاكپی برابر با اصل مستندات بارگزاری شده می باشد و در صورت هرگونه تناقض برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

نوبت اول آگهی روز سه شنبه مورخ 14۰۰/7/۲۰ و نوبت دوم آگهی روز چهار شنبه 14۰۰/7/۲1 تاریخ چاپ آگهی

توضیحات
كلیه مدارك شرایط عمومی  در سامانه به همراه فرمهای ارزیابی كیفی بارگزاری گردد. 

از بارگزاری  مدارك تكراری و غیرمرتبط با موضوع مناقصه در سامانه ستاد خودداری گردد 
تمامی صفحات داخل فایلهای بارگزاری شده در سامانه ستاد پشت سرهم و به ترتیب شماره گذاری گردد.

آگهی های فوق قابل مشاهده در سایت های  : 
http://Monaghese.niopdc.ir               http://IETS.MPORG.ir              http://Kerman.niopdc.ir1۲۰5165 : شناسه آگهی

منطقه کرمان
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پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲1۲6   | چهارشنبه  ۲1 مهر 14۰۰  |4 اطالع رساین

افقی
دسری   - بند  آب   - زننده  جار   -  1 

فرانسوی۲ - انبار كشتی - برادری - بی 

تامل، کار بی تامل۳ - استخوان سینه - از 

فیلمهای هیچکاک - میوه مربایی، میوه 

نكو، میوه پاییزی4 - سد خوزستان، سدی 

باقالی   - کوتاه  دیوار   - جنوب كشور  در 

مصری - نوبت بازی5 - مخفف تو را، دیوار 

بلند - اندک، کم، اندک و کم - گل كرشمه، 

مال یاران كشیدنی است6 - حرف ندا - 

فیلمی از داریوش مهرجویی - خداحافظی 

شب   - زندگی كن   - ثروتمند7  بیگانه، 

مرتجع،   - آلمان8  دریاچه   - انگلیسی 

 - دیده  آب  چشم،  مروارید   - متعصب 

پارچه کهنه، لنگه در9 - الفت، خو گرفتن، 

همنشین جن - چیز، مفرد اشیا - پارسا، 

پارسا و پرهیز گار، پرهیز گار1۰ - زینت پدر 

- شهری در چین11 - نقاش اسپانیایی 

تابلویی مسیح مصلوب - گاز مهتابی، گاز 

درون المپ مهتابي - صد متر مربع، واحد 

سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر1۲ - ماه 

سرد، روز گذشته - عدد منفی، جواب سر 

باال - خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ - 

باتری، نیرو و توان1۳ - مادر لر، بیماری، 

تصدیق روسی - عر وارونه - شهرت تیم 

میامی در NBA - متانت14 - مرکز کشور 

چاد - قوی دل 15 - زد و بند، ساخت و 

پاخت - پدر بیگانه

عمودی
1 - ضم وارونه - چهارپایان - سزای عمل 

- ظروف آشپزخانه۲ - ابریشم خام - شهر 

بلند، شب  استان کویری - شب  بادگیرها، 

اول زمستان۳ - خاصتر، گزیده تر، به ویژه 

- احدیت - جدید4 - رود آرام، خم بزرگ 

- لطیف، مالیم - كرسی وعظ - ماه قمری5 

- نشانه ها - شهر حضرت یعقوب6 - صد 

و یازده - درخت كریسمس - فرزند زاده، 

فرزند فرزند، شيرين تر از فرزند،نسل سوم 

روز7  باب  الف،  دریا، کاله  آب  آمدن  باال   -

- جوانمرد و بخشنده، بخشنده، جوانمرد - 

سخت دل - گوارا8 - از آثار ادگارد آلن پو 

- پودر رختشویی، لباس را با آن می شویند 

- كلمه پرسشی، از كلمات استفهام9 - شهر 

اجر1۰ - شتر، جمله  و  پاداش  اسپانیا  - 

ها، ریسمان كلفت - به اندازه، زوبین - از 

دختران حضرت شعیب )ع( - نام ترکی، نام 

آذربایجانی11 - پایه و بنیاد، شالوده، مبنا - 

رایحه - علم شناسایی عضالت بدن1۲ - دور 

می  بچه   - انار  باغ   - افتاده  دور  انداختن، 

کشد، قامت، اندازه1۳ - شالوده و بنیاد، پایه 

و مبنا، سنگ آسیاب،حرف هیتلری، حرف 

نازی ها - برادر مادر، از مربیان لیگ برتر، 

خالو - درخت زبان گنجشك - غالب، جبار، از 

صفات باریتعالی14 - فدایی وطن، مهره ای 

در شطرنج - کاشف واکسن تیفوس - قلعه 

و حصار، حصار، قلعه15 - به طور ناگهانی، 

به یكباره - امور آن به وسیله دولت بیگانه 

انجام می شود - شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال 

جنگهای انفصال

جدول شماره 2126

کرمان

معدنی،  صنایع  معدن،  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین 
دائمی  محل  در  وابسته،  تجهیزات  و  ماشین آالت 
نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق کرمان از 17 مهرماه 
تا ۲۰ مهر ماه با حضورشرکت های صنعتی و معدنی دایر 
شد. شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر سیرجان 
هم با حضور در این نمایشگاه؛ تولیدات و توانمندی های 
خود را در معرض دید عموم عالقه مندان قرار می دهد. 
به گزارش روابط عمومی این شرکت معدنی، برگزاری 
دارای  که  کرمان  استان  در  را  نمایشگاه ها  این گونه 
معادن و صنایع فعال و بزرگ است ضروری است و 
مناسبی  فرصت  بهره بردار  به عنوان  شرکت  این  حضور 
را برای تولیدکنندگان و بازرگانان در راستای معرفی و 
همکاری خدمات و محصوالت خود ایجاد می کند و از 
همین رو می توانیم ظرفیت های جدید را شناسایی و با 

آن ها همکاری کنیم. طبق گزارش روابط عمومی شرکت 
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر سیرجان، نقاط مثبت 
نمایشگاه بین المللی معدن، حضور شرکت های بزرگ و 
فعال در استان است اما نقاط منفی، عدم حضور زیاد 
قدرتمند  شرکت های  حتی  و  جدید  نوپا،  شرکت های 
برطرف  خال  این  باید  است که  بین المللی  و  کشوری 
توانمند  و  نوپا  از شرکت های  شود. هم چنین حمایت 
زمانی  برنامه ریزی  نمایشگاه،  این  در  حضور  برای 
بهتر  برای  مطلوبی  راهکار  می تواند  بهتر  و  مشخص 
برنامه  های  باشد.   بعد  دوره های  در  نمایشگاه  شدن 
جاری،  سال  پایان  تا  نظم آوران  شرکت  توسعه ای 
و  همکاری  حال  در  شرکت های  با  همکاری  تحکیم 
همکاری  ایجاد  برای  جدید  ظرفیت های  شناسایی 

است.

روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر سیرجان:

حضور در نمایشگاه معدن، فرصت مناسبی برای 
ایجاد ظرفیت های جدید است

رئیس سرویس های صنعتی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود در هفته نیروی 
انتظامی بر همکاری گسترده تر با این ارگان در 

زمینه مبارزه با قاچاق سوخت تاکید کرد.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  روابط عمومی 
روسای  دیدار  از  شاهرود  منطقه  نفتی 

سرویس های صنعتی و حراست منطقه شاهرود 
سیما  خوش  سرهنگ  شائینی ،  سرهنگ  با 
و سروان  پیشگیری شهرستان  پلیس  فرمانده 
عسگریان در محل گلوگاه شهید نوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پخش منطقه شاهرود در 
این نشست صمیمانه ، نقش نیروی انتظامی در 

تعامل با همه بخشها و نهادها به ویژه شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی مورد بررسی و گفتگو 
قرار گرفت. محمد نوروزی  رئیس سرویس های 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  صنعتی شرکت 
و  سوخت  قاچاق  مورد  در  شاهرود  منطقه 
و  نمود  ارائه  توضیحاتی  آن  منفی  پیامدهای 
امنیت سوخت رسانی را مرهون خدمات و زحمات 
فرمانده  به  خطاب  و  دانست  انتظامی  نیروی 
نیروی انتظامی افزود : با حمایت های بی دریغ 
جنابعالی و کنترل و نظارت بی وقفه فرمانده و 
نیروهای مستقر در محل گلوگاه شهید نوری روند 
رو به رشدی را در ماموریت های نیروی انتظامی 
در برخورد با پدیده قاچاق سوخت و کشفیات آن 
شاهد هستیم.  نوروزی مبارزه با قاچاق سوخت را 
از اولویت های شرکت ملی پخش دانست و برای 
تحقق این مهم نقش نیروی انتظامی را بسیار 

ارزشمند و حیاتی خواند . 

همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی 
با پلیس برای مبارزه با قاچاق سوخت

از  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل  وطن خواهان / 
سهم 15۰۰ مگاواتی شرکت فوالد مبارکه در احداث 
کشور  نیروگاهی  جدید  ظرفیت  مگاوات  هزار   1۰
آن  درصدد  مبارکه  فوالد  و گفت: شرکت  داد  خبر 
است تا بخشی از سهم خود در تحقق این طرح را 
از  دیگری  بخش  و  خورشیدی  نیروگاه  طریق  از 
کار  دستور  در  حرارتی  نیروگاه  وسیله  به  را  آن 
بهره برداری  مورد  آینده  ۳ سال  ظرف  تا  دهد  قرار 

قرار گیرد.
فوالدمبارکه  محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
وزارت  بین  تفاهم نامه  امضای  آیین  در  امروز 

صمت و وزارت نیرو برای احداث 1۰ هزار مگاوات 
صنعت  بخش  توسط  نیروگاهی  جدید  ظرفیت 
وزیر  فاطمی امین  سیدرضا  با حضور  که  معدن  و 
صنعت، معدن و تجارت و علی اکبر محرابیان وزیر 
نیرو برگزار شد، اظهار کرد: طی سنوات و دهه های 
به  کشور  صنعت  در  خوبی  توسعه های  گذشته 
متناسب  اما  بودیم  شاهد  را  فوالد  زنجیره  ویژه 
با آن در توسعه زیرساخت اقدامی صورت نگرفته 
اولیه  مواد  و  انرژی  حوزه  در  کمبود  با  اکنون  و 
متناسب  سرمایه گذاری  و  رشد  شده ایم.  مواجه 
امری  زیرساختی  حوزه های  در  تولید  میزان  با 

برای  بزرگ  صنایع  او؛  گفته  به  است.  ضروری 
تأمین انرژی برق، آب، گاز و مواد اولیه با کمبود 
حدود  برق  حوزه  در  به عنوان مثال  هستند؛  مواجه 
وجود  کشور  در  ظرفیت  مگاوات کسری  هزار   14
برنامه ریزی هایی  موضوع  این  برای  البته  دارد که 
توسط  این کسری  اصلی  بخش  تا  صورت گرفته 
صنعت جبران شود و صنایع بزرگ معدنی و کشور 
بخشی از سرمایه گذاری برای اجرای طرح احداث 
که  را  نیروگاهی  جدید  ظرفیت  مگاوات  هزار   1۰
بود  خواهد  خودشان  مشکل  و  نیاز  برطرف کننده 

دهند. انجام  را 
خصوص  در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
نقش این شرکت در اجرای طرح احداث 1۰ هزار 
خاطرنشان  نیروگاهی  جدید  ظرفیت  مگاوات 
کرد: گروه فوالد مبارکه به سهم خود متعهد شده 
با  جبران کند؛  را  این کسری  از  مگاوات   15۰۰ تا 
رفع  بر  عالوه  مبارکه  فوالد  شرکت  اقدامی  چنین 
را  شبکه  مشکالت  از  بخشی  می تواند  خود،  نیاز 

کند. مرتفع  نیز 

اره و دریل جدید خط تولید ریل جهت افزایش ظرفیت تولید این محصول در کارگاه 
نورد 65۰ به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد تا افزایش چشمگیر 

تولید ریل را رقم بزند . 
منصور یزدی زاده در حاشیه بازدید از راه اندازی این پروژه در گفتگو با خبرنگار ما و با 
بیان این که به کمک همکاران ذوب آهنی توانستیم گلوگاه فرایند تولید ریل را با اضافه 
کردن یک خط جدید اره و دریل برطرف کنیم گفت: برنامه ریزی و طراحی خط تولید 
ریل خریداری شده در ذوب آهن اصفهان بر اساس 1۲۰ متر تعریف شده است از آن 
جایی که وزارت راه به تولید ریل بیش از 18 متر رضایت نداده بود بنابراین گلوگاهی 
ایجاد شده بود که با اضافه کردن اره و دریل این گلوگاه برطرف شد. مدیرعامل شرکت 
به توسعه و افزایش تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر نیز اشاره کرد و افزود: ورق 
سازه های فوالدی یکی از این دست محصوالت است که با تولید 4۰۰ تن ورق سازه 
۳۰۰×۲۰ در یک شیفت 8 ساعته رکورد جدیدی ثبت شد، ضمن این که تولید آن در 

آینده به 6۰۰ تن در هر شیفت افزایش می یابد.
او با اشاره به سیاست دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، تأکید کرد: 
بخشی زیادی از این مسکن های ساخته شده را سازه های فوالدی تشکیل خواهد 
داد که ورق سازه های فوالدی نقش اساسی در تحقق برنامه دولت در این زمینه دارد.

سهم 1500 مگاواتی شرکت فوالد مبارکه در احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی کشور

نیروگاه های خورشیدی و حرارتی فوالد مباركه تا 3 سال آینده 
به بهره برداری می رسند

رکورد تولید ورق سازه های فوالد 
در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

| اصفهان | | اصفهان |
در دیدار رئیس دانشگاه پیام نور 

سیرجان با مدیرعامل شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر مطرح شد:

ارتباط صنعت و دانشگاه 
عامل توسعه است 

رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور سیرجان 
صبح امروز با حضور در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 
از کارخانه ها و پروژه های در دست احداث این شرکت 
بازدید و با مدیرعامل و معاونان شرکت دیدار و گفتگو 
کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهر؛رئیس دانشگاه پیام نور در دیدار با مدیرعامل 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر بر تحقیق و توسعه در 
حوزه صنعت تاکید کرد و گفت: ارتباط دانشگاه با حوزه 
صنعت می تواند عامل توسعه باشد و این ارتباط از سوی 
او  این شکل می گرفت.  از  زودتر  باید  پیام نور  دانشگاه 
خاطرنشان کرد: امروز با بازدید از کارخانه ها و پروژه های 
را  با حوزه صنعت  ارتباط  فوالد؛  و  آهن  توسعه  شرکت 
شروع کردیم و این شروع را به فال نیک می گیریم تا 
با توسعه آن، گامی در جهت علمی ساختن فعالیت های 
صنعتی و صنعتی ساختن فعالیت های علمی برداشته 
باشیم. محیاپور مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر سیرجان نیز از برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت 
ابراز خرسندی کرد و گفت: همواره بر تربیت نیروی علمی 
و توانمند معتقد هستیم و بر این باوریم که ارتباط صنعت 
و دانشگاه می تواند در پرورش نیروهای علمی و مستعد 
تاثیر بسزایی داشته باشد.  او تصریح کرد: این ارتباط 
می تواند همچنین به رفع نیازهای صنعتی حوزه دانشگاه 
و تولید قطعات مورد نیاز صنعتی هم کمک کرده و مثمر 
ثمر واقع شود. امیدواریم بتوانیم دامنه ارتباط صنعت و 

دانشگاه را در آینده گسترش دهیم.

همکاری پلیس راهور گلستان 
و شهرداری گرگان 

مومنی/رویکرد تازه ای در فعالیت های آموزشی بین پلیس 
راهور گلستان و مرکز آموزش و توسعه فرهنگ شهروندی 
مرکز  گزارش  به  است.  شده  ایجاد  گرگان  شهرداری 
با  همزمان  شهرداری گرگان،  روابط عمومی  اطالع رسانی 
آغاز هفته ناجا سرهنگ عباس بسطامی از مرکز آموزش 
و توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری گرگان بازدید نمود و خواهان برنامه های 
آموزشی موثر و مشترک در طول سال با این مرکز شد. 
با هماهنگی های صورت گرفته و با برنامه ای متفاوت قرار 
است زنگ آداب ورود به شهر ویژه تعدادی از موتورسواران 

در هفته ناجا در این مرکز به صدا در آید.
از  استان گلستان  رانندگی  و  راهنمایی   رئیس پلیس 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری گرگان برای 

راه اندازی این مرکز اختصاصی قدردانی کرد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  1۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
رسمی برابررای شماره1۳996۰۳19۰91۰۰۳5۲۲-1۳99/1۲/18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
اقای جعفر تناور فرزند مراد بشماره شناسنامه 1۳6با کد ملی 6۰69585569صادره ازعنبراباد درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۳76.۲۰متر مربع پالک - فرعی از47- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 47-اصلی قطعه یک واقع درعنبرآباد 
–احمد اباد خریداری از مالک رسمی اقای غالمحسین پور حق وردی 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 . م الف :۲9۰1
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/7/7 – تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/7/۲1

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
شماره14۰۰6۰۳19۰91۰۰۰6۲5-14۰۰/6/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم سرحدی دررودی فرزند دادخدا 
بشماره شناسنامه ۳۰۲۰۰64۲11صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲69متر مربع پالک - فرعی از45- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 45- اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع درعنبرآباد شهرک خدا آفرین خریداری از مالک رسمی اقای سید 
محمد موسوی 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 ./م الف ۲1۲9
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/7/۲1– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/8/5

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 14۰۰6۰۳19۰۰5۰۰۰161 مورخ 14۰۰/۰۲/۲6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر منعمی پور فهرجی فرزند 
شاه محمد بشماره شناسنامه ۳91۲ صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 41۰ مترمربع پالک 1 فرعی از 459-اصلی 
واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس شهداد - بلوار کشاورز خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا سلطانزاده خبیصی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 885
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰7/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰8/۰5

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد وامالک

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   هیات 
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره14۰۰6۰۳19۰91۰۰۰59۰-14۰۰/6/14هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
مالکانه  تصرفات  آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
۳۰۳۰75884۲صادره  ملی  کد  165با  شناسنامه  خوبیاربشماره  فرزند  مند  بهره  لیلی  خانم  متقاضی  بالمعارض 
مفروز  اصلی  از۲66-  فرعی   - پالک  مربع  ۲۲6۲18متر  مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  درششدانگ  ازجیرفت 
مالک  از  خریداری  شیراز  تل  آباد  وحید  اراضی  عنبرآباد  در  واقع  یک  قطعه  ۲66-اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و 
به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  متقاضی(محرزگردیده  )خود  مند  بهره  لیلی  خانم  رسمی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله 
رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می 
است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
۲9۰5: الف  م   . خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت   در 

 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/7/7 – تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰۰/7/۲1
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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 ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 14۰۰6۰۳19۰78۰۰618۳ هیات 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 خانم مریم علیپور خبیصی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه ۲۲4 صادره از شهداد چهاردانگ مشاع از ششدانگ و آقای سید حسین خواجو خبیصی فرزند سید کاظم بشماره شناسنامه 4 
صادره از شهداد دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲9۰/5 مترمربع پالک 116 فرعی از ۳581 اصلی واقع در بخش 
۲ کرمان آدرس کرمان خیابان زریسف کوچه شهدا 4۲ سمت راست اولین فرعی دو منزل مانده به آخر خریداری از مالک رسمی آقای 
یحیی حیدرلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 887
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰7/۲1-تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰8/۰5

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره 14۰۰6۰۳19۰78۰۰6۲۰6 هیات 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 مجتبی رمضانی مظفرآبادی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 15 صادره راین از در ششدانگ یک باب خانه )کاربری عرصه خدماتی( به مساحت 165 مترمربع پالک ۲4711 
فرعی از ۲787 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان بلوار رسالت کوچه 1۳ خریداری از مالک رسمی آقای حسن ودیعتی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 86۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰7/۲1

تاریخ انتشار دست دوم : 14۰۰/۰8/۰5
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

دو کرمان 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

رسمی سند 
برابر رای شماره 14۰۰6۰۳19۰78۰۰6169 هیات موضوع قانون 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
عباس  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان 
صادره   ۳۳۰17 شناسنامه  بشماره  على  فرزند  شعاع  انجم 
فوقانی  بر  مشتمل  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در  کرمان  از 
مترمربع پالک   1۰۲/7 به مساحت  )کاربری عرصه مسکونی( 
کرمان   ۳ بخش  در  واقع  اصلی   ۲787 از  فرعی   ۲4567
فاصل کوچه  حد  جنوبی  آقاخان  میرزا  خیابان  آدرس کرمان 
پورزاده  محمود  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   5۰ و   48
حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

879 الف  طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 
14۰۰/۰7/۲1  : انتشار نوبت اول  تاریخ 
14۰۰/۰8/۰5 انتشار نوبت اول :  تاریخ 

محمود مهدي زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی 

مفقودی 

پژومدل1399  سبزسواری  برگ 
شماره   به  رنگ  -روغنی  سفید 
شماره  و   178B0045079موتور
 NAAR03FE7L1145832شاسی
36ق957ایران  پالک  شماره  به 
84متعلق به فاطمه احمدی کهنعلی 
ساقط گردیده  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

است . قلعه گنج 

برگ سبز تراکتور کشاورزی مدل1394 
قرمز -روغنی رنگ به شماره  موتور 
شاسی شماره  و   YAW3777C
 N3HKTAA5DFHQ06432
به شماره پالک 14ک924ایران 62 
نژاد رستمی  به علی حسام  متعلق 
مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده 

است .قلعه گنج 
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viewbug /زیبایی طبیعت آبی متحیرکننده استرالیا

آلودگی آب )7(
با کاهش یا افزایش نمک در آب ممکن است جانداران حساس به 
نمک یا گون های مقاوم در برابر آن نابود شوند. به همین دلیل وارد 
شدن نمک به آب های سطحی برای این جانداران خطرناک است. 
نمکی که زمستان ها برای ذوب کردن یخ  جاده ها استفاده می شود، 
همراه با یخ ها و برف های ذوب شده به آب های سطحی و آب های 
زیرزمینی راه می یابد و سبب آلودگی این آب ها می شود. گاهی در 
آب، ذرات آلی یا غیرآلی وجود دارد که به طور طبیعی بر اثر جریان آب 

روی سطح زمین پدید آمده است. بخش دیگری از مواد معلق در 
آب ممکن است در نتیجه ی فعالیت های انسان وارد آب شود، به طور 
مثال فاضالب خانگی به طور معمول مقدار فراوانی مواد معلق دارد. 
مایعاتی مانند روغن و گریس که در آب حل نمی شوند هم به طور 
معمول در فاضالب وجود دارند. مواد معلق در آب ممکن است وارد 
دستگاه تنفسی ماهی ها شود و آن ها را خفه کند. مصرف آبی که مواد 
معلق دارد، برای انسان نیز زیان آور است. عالوه بر تمامی این مضرات، 
وجود مواد معلق در آب سبب کدر شدن آن می شود و به زیبایی 
چشم انداز پهنه های آبی آسیب می رساند./ دانشنامه محیط زیست

فیلم »بچه گرگ های دره سیب« در اولین حضور بین المللی خود 
در بخش پانورامای بیست وششمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اشلینگل آلمان به نمایش در می آید. 
جشنواره اشلینگل از 17 الی ۲4 مهر 14۰۰ در شهر کمنیتز آلمان 
در سی وسومین  دره سیب«  برگزار می شود. »بچه گرگ های 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، پروانه زرین 
و جایزه بهترین فیلم جشنواره، پروانه زرین و جایزه بهترین 
بازیگر، پروانه زرین و جایزه بهترین فیلمنامه در بخش ملی 
و پروانه زرین و جایزه ویژه هیئت داوران بین الملل را به دست 
آورد. این فیلم به تهیه کنندگی مجید برزگر و شهرام ابراهیمی، 
داستان آشو، پسر بچه یازده ساله  بختیاری است که با ترک 
روستای خود سفر پرماجرایی را آغاز می کند و در انتهای این سفر 

با حقایق جدیدی روبه رو می شود./ مهر

اثر کورش جاهد  پنجمین  زنانه«  کتاب »گفتمان سینمای 
پیدایش گفتمان  تاریخچه  و  ریشه ها  بررسی  به  است که 
سینمای زنانه در ایران و جهان و ساخت فیلم های سینمایی 
تاثیرگذار با محوریت شخصیت های زنانه بعد از پایان جنگ 
کتاب  در  شد.  منتشر  می پردازد،   ۲1 قرن  در  ویژه  به  سرد 
به  متعلق  فیلم   87 اجمالی  بررسی  و  معرفی  به  حاضر 
گفتمان سینمای زنانه در جهان از جمله تلما و لوییز، پرستار 
بتی، بانوی آهنین، زنان قرن بیستم، بخور نیایش کن عشق 
بدو  پیانو،  َاملی،  فریدا،  زمین،  و  بهشت  سیاه،  قوی  بورز، 
لوالبدو، گمشده در ترجمه، قسمت هایی از یک زن، من تونیا، 
زنان کوچک، ماما میا، دختر کارخانه ای و... پرداخته شده 
است. »گفتمان سینمای زنانه« در ۲55 صفحه و به قیمت 
در   14۰۰ مهرماه  در  پرنده  انتشارات  توسط  تومان  هزار   65

است./هنرآنالین گرفته  قرار  مردم  اختیار 

| سینما |

| چاپ و نشر |

این پرنده 47 سانتی متر طول دارد و نژادی از کالغ کاریون 
است، با این تفاوت، که بدن خاکستری و سر، سینه، بال ها 
سیاه  رنگ  به  پرنده  این  می شود.  دیده  سیاه  دمش  و  
و  است  فراوان  و  آشنا  خاکستری  به  مایل  وسفید چرکی 
نژاد بومی آن در خوزستان است که قسمت های خاکستری 
تقریبی  طور  به  که  طوری  به  بوده  کمرنگ  بسیار  بدنش 

در  زمستان ها  که  دیگر  نژاد  می آید.  نظر  به  سفید  سیاه و 
خراسان به تعداد اندک دیده می شود. پرو بال این نژاد به 
طور کامل سیاه بوده اما از غراب کوچک تر منقارش باریک تر 
بال  با  همراه  و  مستقیم  پرواز ش  است.  دمش گرد تر  و 
زدن های آهسته و منظم است به طور معمول تک زی است 
محل هایی که  در  می شود.  دیده  جفت  جفت  نیز  و گاهی 

غذا فراوان است به خصوص در اطراف زباله دانی به صورت 
به  و  بلند  پرنده  این  دیده می شود. صدای  بزرگ  گله های 

صورت » کرارک -  کرارک« شنیده می شود.
 این پرنده در مناطق شهری و روستایی زمین های زراعتی، 
مناطق کوهستانی با درخت های پراکنده به سر برده و گاهی 
معمول  به طور  و  می شود  دیده  زباله دانی ها  اطراف  در  نیز 
صخره ها  روی  نیز  گاهی  و  می سازد  آشیانه  درخت  روی 
ایران بومی و فراوان است./ کویرها  تولید مثل می کند در 

ایران بیابان های  و 

توکای پهلو قرمز ) توکای بال سرخ(

پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، ماشین آالت و 
تجهیزات وابسته کرمان، 
از روز شنبه 17مهرماه در 
محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی جنوب شرق 
کرمان، کار خود را آغاز 
کرده است.
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نمایش توانمندی شرکت مس در عرصه بومی سازی
پنجمین  در  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  غرفه 
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات 
وابسته، در 165متر برپا شده که شامل مجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان، مجتمع مس شهربابک، مجتمع 
مس  مجتمع  مهندسی  معاونت  سونگون،  مس 
سرچشمه، امور معدن، امور انبارها و سفارش ها، شرکت 

خدمات بازرگانی و همچنین پروژه مس درآلو است.
مدیر امور انبارها و سفارشات مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان با اشاره به نمایش برخی قطعات این مجتمع 
برخی  نمایشگاه،  این  در  معدن گفت:  نمایشگاه  در 
در  رفسنجان که  مجتمع مس سرچشمه  قطعات  از 
یکی دوسال اخیر بومي سازي شده اند و اکنون در داخل 
کشور ساخته می شوند و قطعاتی که پيش تر، از خارج 
از استان کرمان تهیه می شده و اکنون در داخل استان و 
بعضًا در شهرستان رفسنجان تامین می شوند، به معرض 
قطعات  این  ازجمله  است که  شده  نمایش گذاشته 

می توان به قطعات کامیون معدنی شاول، کامیون های 
بالز، پینیون آسیاب گلوله ای تغلیظ و... اشاره کرد.

پایان سال  تا  افزود:  بنی اسدی  زارع  مهندس عباس 
گذشته نزدیک به هزار قطعه که قباًل خرید خارجی و 
بوده، به همت شرکت مس در داخل تامین  وارداتي 
شده و امسال نیز در شش ماهه نخست 14۰۰، به اندازه 
کّل سال 1۳99 در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، 

قطعات بومي سازی شده اند.
وی گفت: همچنین مجتمع مس سرچشمه در پنجمین 
از کاالها و  نمایشگاه بین المللی معدن کرمان، برخی 
قطعات موردنیاز خود را نیز که تاکنون در داخل کشور 
تا  است  نمایش گذاشته  معرض  در  نشده،  ساخته 
شرکت های داخلی توانمند در تأمین قطعات و تجهیزات 

موردنیاز شناسایی شوند.
مدیر امور انبارها و سفارشات مجتمع مس سرچشمه 
رفسنجان افزود: همچنین از اهداف دیگر حضور در این 
نمایشگاه، حمایت از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی 

و رفع موانع ساخت و تقویت کارگاه های سطح استان 
است.

یک سال ونیم  طی  اینکه  به  اشاره  با  بنی اسدی  زارع 
گذشته بالغ بر 16۰۰ آیتم در بخش ساخت و ۳۰۰۰ آیتم 
در حوزه خرید توانستیم از تأمین کنندگان قطعات تهیه 
کنیم، تصریح کرد: این امور آمادگی الزم برای همکاری و 

ارائه اطالعات در این زمینه را دارد.
نگاهی به رکوردهای تولیدی 

و چشم انداز توسعه شرکت مس
ملی  شرکت  غرفه  در  ارائه شده  عملکرد  گزارش  بنابر 
صنایع مس ایران در نمايشگاه معدن کرمان، از مهمترین 
رکوردهای شرکت مس در نيمه اول امسال، می توان 
مجتمع مس سرچشمه  در  تولید کنسانتره  رکورد  به 
رفسنجان به میزان ۳54هزار و 9۲9 تن و در کل شرکت 
باالترین تولید  به عنوان  به میزان 6۰6هزار و ۲89 تن 
کنسانتره شش ماهه از ابتدای راه اندازی تاکنون، ثبت 
رکورد تولید آند در ذوب مس خاتون آباد به میزان 64611 

تن به عنوان باالترین رکورد تولید شش ماهه این کارخانه 
ابتدای راه اندازی تاکنون، ثبت رکورد تولید کاتد در  از 
مجموع پاالیشگاه های شرکت به میزان ۳۲8، 14۳ تن 
به عنوان باالترین رکورد شش ماهه تولید کاتد شرکت و 
ثبت باالترین تولید کاتد در پاالیشگاه خاتون آباد به میزان 
556، 5۰ تن، ثبت رکورد تولید کنسانتره فلزات گران بها 
)طال و نقره( به میزان 4۲8 تن در مجموع کارخانجات 
پاالیشگاه های مس شرکت و نیز دست یابی به باالترین 
به میزان 167 تن در  با ارزش  این ماده  رکورد تولید 
پاالیشگاه مس خاتون آباد در شش ماهه اول سال، رکورد 
فروش خارجی با مبلغی بیش از ۳66، 149 میلیارد 
ریال، باالترین میزان درآمد صادراتی در شش ماهه اول 
سال، رکورد فروش داخلی با مبلغی بیش از 6۳۰، ۲۰7 
میلیارد ریال، به عنوان باالترین درآمد فروش داخلی در 
شش ماهه اول سال و کسب درآمد حاصل از فروش 
کل محصوالت به مبلغ بیش از 996، ۳56 میلیارد ریال، 
به عنوان باالترین میزان فروش شرکت در شش ماهه 

اول امسال اشاره کرد.
فروش محصوالت  ارزش  مجموع  این که،  دیگر  نکته 
مختلف شرکت مس در نیمه اول سال 14۰۰ بالغ بر 
۳56996 میلیارد تومان، 97درصد باالتر از مدت مشابه 
سال 1۳99 و ۳7درصد باالتر از برنامه سال 14۰۰ است.

افزایش ذخایر مس  اکتشافات،  همچنین در بخش 
سال  در  محتوی  مس  تن  میلیون   ۲۲ رقم  از  ایران 
اکتشافات  براساس  تن  میلیون  به حدود 4۰   1۳94
صورت گرفته درسالیان اخیر و بخصوص در سال 1۳99 
بوده است. در سال 1۳98 در منطقه سرچشمه بیش از 
5۲8 میلیون تن ذخیره مس جدید با عیار ۰/5 درصد 
اخیر  دوسال  مجموع  در  بنابراین  است،  شده  کشف 
بیش از 1/5 میلیارد تن ذخیره مس با عیار ۰/5 درصد 
اکتشاف و به ذخایر شرکت افزوده شده است. همچنین، 
بیش از 1۰۰هزار متر در سال 1۳99 در پهنه های مختلف 
کشور از شمال غرب و مناطق آذربایجان شرقی تا جنوب 
خراسان، قزوین، اصفهان، یزد، کرمان، جنوب کرمان و 

سیستان و بلوچستان حفاری انجام گرفته است که این 
رقم بیشترین آمار حفاری در 4 سال اخیر است. گفتنی 
است، در سال 14۰۰ برنامه ریزی برای انجام 15۰هزار متر 
حفاری صورت گرفته که تا پایان تیرماه امسال بیش از 

44هزار متر انجام شده است.
مس،  شرکت  غرفه  در  ارائه شده  گزارش  اساس  بر 
چشم انداز تدوین شده در طرح جامع توسعه شرکت ملی 
صنایع مس ایران تا سال 14۰5 دست يابی به 19۰۰هزار 
تن کنسانتره مس، 48۰هزار تن مس محتوی معدنی 
پروژهای  اجرای  ادامه  با  و  و 46۰هزار تن کاتد مس 
تعریف شده و تكميل ظرفيت ها، دست يابی به توليد 
۲6۰۰هزار تن کنسانتره مس، 66۰هزار تن مس محتوی 
معدنی و 55۰هزار تن کاتد مس در سال 141۰ خواهد 
بود.گفتني است؛ پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، ماشين آالت و تجهيزات وابسته کرمان، 
تا ۲۰مهرماه از ساعت 15 تا ۲۰:۳۰ پذيراي بازديدکنندگان 

است.

ارائه کارنامه روشن شرکت مس؛ از رونق تولید تا نهضت بومي سازي
نمایشگاه بین المللی معدن کرمان با حضور »شرکت ملی صنایع مس ایران« در حال برگزاري است


