
نامه نماینده آبادان به رئیس سازمان برنامه و بودجه
جلوی بودجه دهی به پروژه های 

بدون مجوز را بگیرید
|پیام ما| نماینده مردم آبادان در مجلس بار دیگر در نامه ای به رئیس سازمان 
برنامه و بودجه از او درخواست کرد از تخصیص بودجه به پروژه های بدون مجوز 
عمل  مجوزها  در  مندرج  شروط  به  مجوزی که  دارای  پروژه هایی  یا  قانونی 

نکرده اند، جلوگیری شود. 

محققان انگلیس و دانمارک با جمع آوری 
دی ان ای حیات وحش از هوا، رد پای 

ژنتیکی حیوانات را کشف کردند

 شناخت تنوع زیستی
 با DNAهای سرگردان

هوایی که تنفس می کنیم مخلوطی است از گازهای 
مقدار کمی دی اکسید  به همراه  اکسیژن  و  نیتروژن 
کربن، نئون و هیدروژن. اما عالوه بر گاز مواد دیگری نیز 
در هوا وجود دارد. دانشمندان در آخرین تحقیقات خود 
نوعی ردپای  از خود  کشف کرده اند که حیات وحش 

ژنتیکی نامرئی به جای می گذارد. 

گزارش پنل های تخصصی همایش 
»توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی«

 لزوم بازتخصیص
منابع آب در بخش 

صنعت و معدن 

استاندار سیستان و بلوچستان اعالم کرد:

 رهاسازی آب 
از افغانستان به سمت ایران 

 با وجود تکذیب موسسه 
کتابخانه و موزه ملک

کتابخانه ملک همچنان 
دیزی سراست

|پیام ما| خانه وقفی ملک به دیزی سرا تبدیل شده اما 
انتقاد از این موضوع سبب شده موسسه کتابخانه و 
موزه ملی ملک این تغییر کاربری را به کلی تکذیب کند 

و بگوید خبرهای منتشر شده »فضاسازی« است.

ر فع آلودگی هوا ز مان بر است 
محمد مخبر: نباید محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود

معاون اول رئیس جمهور:

استاندار کرمان آخرین وضعیت سیل در جنوب کرمان را تشریح کرد 

2525 هزار نفر نیازمند اسکان اضطراری  هزار نفر نیازمند اسکان اضطراری 
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دو دریچه از بند کمال خان باز شد. این خبر را 
دیروز استاندار سیستان و بلوچستان اعالم کرد 
90 کیلومتری  تا   80 فاصله  به  توجه  با  و گفت: 
پیش  دارد،  سیستان  های  نیمه  چاه  با  که 
وارد  آب  دیگر  72 ساعت  تا   48 می شود  بینی 
مدرس  ایسنا  گزارش  به  شود.  ایران  خاک 
در  بارندگی هایی که  به  توجه  با  خیابانی گفت: 
افغانستان انجام شده، روز گذشته دو دریچه از 
تا   80 فاصله  به  توجه  با  باز شد  بند کمال خان 
90 کیلومتری که با چاه نیمه های ما دارد، پیش 
 72 تا   48 بین  آب  حجم  این  شود  می  بینی 
ساعت دیگر آب وارد خاک ایران شود. آنچه که 
و  افغانستان  دولت  با  تعهد شده  و  توافق شده 
بارندگی ها هم کمک می کند، این است که این 
جریان ادامه داشته باشد تا حق آبه ایران کامل 
تامین شود این آب به چاه نیمه ها هدایت می 
شود و به عنوان منابع آبی مورد نیاز برای منطقه 
نیمه  چاه  چهار  سیستان  در  است.  سیستان 
داریم که ذخایر آن تا یک میلیارد و 800 میلی 

ها  دلیل خشکسالی  به  اما  متر مکعب می شود 
رها  با  امیدواریم  است،  یافته  رقم کاهش  این 
برای  و  آب حل شود  تامین  آب مشکل  سازی 

باشیم. نداشته  آب  مشکل   1401 سال 
بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل  شهرکی  علیرضا 
بیان  با  هم  بلوچستان  و  سیستان  استانداری 
دستگاه های  فنی  تیم های  گذشته  هفته  اینکه 
متولی مسیرهای ورود آب هیرمند به سیستان 
خاصی  دغدغه  هم اینک  بررسی کردند گفت:  را 
به کشور  شده  پیش بینی  آب  حجم  ورود  برای 
بعد از باز شدن دریچه های بند کمال خان نداریم. 
و  اخیر  بارندگی های  در  به شرایطی که  توجه  با 
پیش بینی  افتاد  اتفاق  قبلی  بارشی  سامانه  در 
مسیل ها  الیه روبی  بحث  باید  که  بود  این  ما 
داشته  سیستان  منطقه  در  را  آب  کانال های  و 
باشیم زیرا احتمال بارندگی جدید در حوزه کشور 
افغانستان حساسیت کار را باال برده بود. با توجه 
به گزارشی که تا این لحظه داریم 2 دریچه بند 
کمال خان باز و آب به سمت مرزهای کشورمان 

آینده  ساعت   48 برای  مهم  این  شده  جاری 
وضعیت را متفاوت خواهد کرد و  ورودی آب را 
خواهیم دید. گزارشات ما از شرایط منطقه نشان 
و  نداشته  مسیری  هیچ  در  دغدغه ای  می دهد 
در  خوبی که  برنامه ریزی  به  توجه  با  و  نداریم 
10 روز گذشته انجام شده نگرانی پیش نخواهد 
آمد و امیدواریم با مدیریت این آب سهم خوبی 
را برای ذخیره سازی، کشاورزی و محیط زیست 

باشیم. داشته 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: وزارت نیرو 
تالش می کند دبیرخانه رگوالتوری برق در آن وزارتخانه 
تشکیل شود؛ اما بخش خصوصی معتقد است که باید 
شورای رقابت درباره موضوع تصمیم گیری شود. آرش 
نجفی درباره آخرین وضعیت رگوالتوری برق و نفت 
گفت: مدتی است که در زمینه رگوالتوری مکاتبه ای با 
وزیر نیرو انجام شده، در نتیجه این مکاتبه جلسه ای هم 
تشکیل شده است؛ اما ما متوجه شدیم که می خواهند 

تالش بخش خصوصی در حوزه رگوالتوری که حدود پنج 
سال است از سوی شورای رقابت، شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه دولت و مجلس 
بگذارند.  شورای اسالمی پیگیری می شود، مسکوت 
همه این تالش ها در حوزه رگوالتوری صنعت برق در 
نهایت بعد از پنج سال به اینجا رسیده که در نشستی 
در دبیرخانه دولت عنوان کردند که دبیرخانه رگوالتوری 
برق نباید از وزارت نیرو خارج شود. این موضوع محل 

اختالف جدی است. البته در این زمینه شمس الدین 
حسینی هشداری داده که اگر دبیرخانه رگوالتوری برق 
در وزارت نیرو باشد، باعث چالش های جدی برای این 
وزارتخانه خواهد شد.به گفته نجفی در نشستی که با 
وزارت نیرو تشکیل شده بود، متوجه شدیم که الیحه 
رگوالتوری برق را از مجلس پس گرفته اند، در حالی 
وزارت نیرو باید منتظر تصمیم شورای رقابت می ماند و 

این کار وزارت نیرو یک تخلف است.

استاندار سیستان و بلوچستان اعالم کرد:

رهاسازی آب از افغانستان به سمت ایران
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران:

دبیرخانه رگوالتوری برق نباید در وزارت نیرو باشد
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  )همراه با ارزیابی کیفی(
تامین نیروی انسانی مدیریت وشعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد نسبت به تامین 40 نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود و 
شعب تابعـه بر اساس شرایط شرکت در مناقصه از طریق اشخاص حقوقی واجد الشرایط )شرکتها( اقدام نمایند، لذا 
از کلیه عالقمندان شرکت در مناقصـه دعوت بعمل می آید با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 

آدرس:www.setadiran.ir مراجعه و بشرح ذیل اقدام نمائید:

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک کشاورزی  جنوب کرمان به آدرس جیرفت-خیابان قرنی غربی – کد پستی 7861797719
نوع، کیفیت و کمیت موضوع مناقصه : تامین 40 نفر نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت و شعب تابعه شامل :

ماشین نویس- اپراتور- تلفنچی- تکنیسین ساختمان- راننده تحصیلدار با خودرو- راننده پولرسان – آبدارچی و نظافتچی-متصدی امور بیمه ای- 
سورتراسکناس. 

نوع و مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه: یکی از تضامین ذیل به  مبلغ 2.024.000.000 ریال
تبصره1- ضمانتنامه بانکی بجزء بانک کشاورزی دارای اعتبار  به مدت سه  ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته و قابل تمدید 

باشد.
تبصره2- واریز وجه نقد به حساب شماره731521160 نزد تمام شعب بانک کشاورزی 

زمان دریافت اسناد شرکت در مناقصه : متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/11/2 لغایت1400/11/5  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

مدت ارسال پیشنهادات: متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/11/6 لغایت 1400/11/19  نسبت به بارگذاری اسناد شرکت در مناقصه برابر مقررات و شرایط 
مندرج در اسناد شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  اقدام نمایند و نیز عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد تا ساعت 13 چهارشنبه  

مورخ  1400/11/20 نسبت به ارائه اصل تضمین شرکت در مناقصه  حاوی پاکت) الف(  بصورت  پاکت الک مهر شده به دایره خدمات مدیریت شعب 
بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع در جیرفت –خیابان قرنی غربی طبقه دوم تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تاریخ بازگشایی اسناد شرکت در مناقصه: اسناد شرکت در مناقصه ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21  توسط کمیسیون معامالت مدیریت 
شعب بانک کشاورزی  جنوب کرمان بازگشایی  و پس از تائید کمیسیون معامالت ستاد مرکزی بانک برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
 بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مناقصه مختار است. 

-به پیشنهاد های فاقد امضا، مشروط، مخدوش و فاقد تضمین و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر 
 داده نخواهد شد. 

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج خواهد شد. 
-کلیه پیشنهادات بایست الزامًا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری شود و به پاکت پیشنهاد 

قیمت به صورت فیزیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات و شرایط :

الف10/29

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

آدرس : ارومیه – خیابان والفجر2- نرسیده به پل میثم – اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان غربی 

-پیمانکاران دارای رتبه حداقل 5 رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
1(تحویل )فروش ( اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/30 تا تاریخ 1400/11/06 می باشد.  
  ) www.setadiran.ir فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس(

2(مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/11/17
3(تاریخ باز گشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز دوشنبه ساعت 9:00  مورخ 1400/11/18

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

تضمینبراورد اولیهشماره مناقصهنام پروژهردیف

1
بهسازی و آسفالت راههای روستایی طاهرآباد 

و شوریک شهرستان چایپاره 
3124/632/478/3441/231/623/917- م-00

2
بهسازی و آسفالت راههای روستایی هندور 

و دیبک شهرستان ماکو 
2715/687/207/969784/360/398- م-00

4078/548/190/7723/927/409/539- م-00لکه گیری و روکش محور مرزی پلدشت- زنگنه3

شناسه آگهی 1263631 میم الف 0

استان آرذبایجان رغبی استان آرذبایجان رغبی
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احتماال  روسیه  جمهوری  رئیس  با  دیدار 
یکی از مهمترین دیدارهای ابراهیم رئیسی 
در مقام رئیس سیزدهمین دولت ایران در 
سال های تکیه اش بر کرسی پاستور باشد. 
ایران پس از تغییر دولت توجه بیشتری 
به شرق نشان داد و تالش های بسیاری را 
برای گسترش روابط خود با روسیه و چین 
ترتیب داد. تالش هایی که البته در داخل 
ایران با انتقادات قابل توجهی هم همراه 
روند  بر  تاثیری  امروز  تا  حداقل  اما  شد 
دیپلماسی دولت سیزدهم نداشته است. 
مشکل  هم  حاکمیتی  تاثیرگذار  نهادهای 
چندانی با این روند ندارند و از آن استقبال 
می کنند به طوریکه در مدت حضور رئیسی 
در کاخ ریاست جمهوری کمتر انتقادی از 
خارجی  سیاست  زمینه  در  دولتش  و  او 
صورت گرفته هرچند که انتقادات اقتصادی 
به واسطه وخامت اوضاع معیشتی مردم 
و  ایران  نزدیکی  است.  افزایش  به  رو 
روسیه و منافع یکسان شان در سال های 
اخیر سبب شده تا برخی از سفر روسیه 
باشند.  داشته  هم  اقتصادی  انتظارات 
رئیس جمهوری نیز از قرار معلوم چندان به 
این مساله بی میل نیست چنانکه پیش از 
سفر خود به مسکو گفته است: »به دنبال 
برقراری و تقویت ارتباط  با همه همسایگان 
بویژه کشور روسیه در حوزه های مختلف 
و  هستیم  تجاری  و  اقتصادی  سیاسی، 
این سفر می تواند نقطه عطفی برای ارتقاء 
و تحکیم سطح مناسبات با روسیه باشد.« 
رئیس جمهوری با اشاره به وجود ظرفیت 
های گسترده همکاری بین تهران و مسکو 
در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی 
انرژی، خاطرنشان کرد: »سطح کنونی  و 
برای  اقتصادی  و  تجاری  همکاری 
هیچ کدام از دو کشور رضایت بخش نیست 
و الزم است ارتقاء یافته و به سطح بسیار 
باالتری برسد و امیدواریم این سفر بتواند 
در جهت تامین منافع مشترک دو کشور 
که در عرصه منطقه ای و جهانی تأثیرگذار 
است، گام مؤثری را به همراه خود داشته 
باشد.« کاظم جاللی، سفیر ایران در روسیه 

مساله  این  به  جداگانه  اظهاراتی  در  نیز 
اقتصادی  »روابط  است:  و گفته  پرداخته 
با همسایگان در دولت جدید اولویت دارد 
ماست  شمالی  بزرگ  همسایه  روسیه  و 
که حجم واردات این کشور بیش از 230 
میلیارد دالر است و این یعنی بازار وسیع 
و متنوعی در همسایگی ایران وجود دارد 
و می توانیم از آن استفاده کنیم، امیدواریم 
سهم خود را در تجارت افزایش بدهیم.«

جنگنده نمی خریم!
از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
»جمهوری  اینکه  بیان  با  اظهاراتش 
مقتدر  مستقل،  کشوری  ایران،  اسالمی 
هم  روسیه  و  منطقه  در  نفوذ  صاحب  و 
نفوذ  دارای  و  قدرت  با  و  مهم  کشوری 
»همکاری  کرد:  اظهار  است«،  منطقه  در 
دارای  و  مهم  کشور  دو  گفتگوهای  و 
امنیت  ارتقای  در  نفوذ می تواند  و  قدرت 
منطقه و روابط اقتصادی و تجاری مؤثر 
مطرح  در شرایطی  اظهارات  این  باشد.« 
شده که برخی اخبار تایید نشده حکایت 
به  روسیه  از  نظامی  تسلیحات  خرید  از 
به  رئیسی  جریان سفر  در  جنگنده  ویژه 
رئیسی شد  اظهارات  این  داشت.  مسکو 
جاللی،  کاظم  اما  آتش  این  بر  هیزمی 
سفیر ایران در روسیه در جریان اظهاراتی 
کرد،  منتشر  را  آن  تسنیم  خبرگزاری  که 
رد  را  روسیه  از  جنگنده  خرید  موضوع 
کرد و گفت: »دو رئیس جمهوری پس از 
مالقات و گفت وگو، درباره مسائل به توافق 
خواهند رسید اما اینکه متن مکتوبی بین 
دو رئیس جمهور امضا بشود در برنامه ها 
روسیه  با  "آیا  اینکه  درباره  ندارد.  وجود 
داریم  تسلیحانی  و  نظامی  همکاری های 
در  اینکه  ولی  بله،  می گویم که  نه؟"  یا 
این سفر به طور مشخص قراردادی امضا 
توسط  است که  چیزهایی  این ها  بشود، 
برخی ساخته و به آن پرداخته می شود. 
ما با روسیه همکاری داریم ولی جمهوری 
تجهیزات  تولید  نظر  از  ایران  اسالمی 
نظامی حرف برای گفتن دارد و می توانیم 
دهیم.« ادامه  متقاباًل  را  همکاری ها  این 

 منافع مشترک
منافع مشترک ایران و روسیه دیگر 
موضوعی بود که رئیسی پیش از سفرش 
به روسیه به آن اشاره کرده است. رئیس 
»ایران  اینکه  بیان  با  سیزدهم  دولت 
برخوردار  مشترک  منافع  از  روسیه  و 
مشترک  منافع  »وجود  گفت:  هستند«، 
منطقه  در  و مسکو  تهران  بین  تعاملی  و 
یکجانبه گرایی  جلوی  و  است  امنیت ساز 
در دنیا را خواهد گرفت. همچنین تعامل 
و همکاری متقابل دو کشور می تواند در 
وضعیت منطقه ای و بین المللی تأثیرگذار 
باشد.« یکی از منافع مشترک احتماال در 
موضوع برجام و بازگشت ایران به بازارهای 
بود.  خواهد  نقش اش  افزایش  و  جهانی 
موضع  تقویت  به  می تواند  که  موضوعی 
سفیر  بیانجامد.  غرب  برابر  در  روسیه 
ایران در همین زمینه گفته است: »روسیه 
تاکنون موضع حمایت از جمهوری اسالمی 
ایران به شکل جدی بوده و همواره مواضع 
روسیه درباره برجام نیز به ما نزدیک بوده 
است. روسیه خروج ایاالت متحده آمریکا 
اخیرا  پوتین  آقای  و  می کرد  نکوهش  را 
ناتو جمله  و  اوکراین  پیرامون  در مباحث 
نمی شود  آمریکایی ها  "به  گفت  جالبی 
هسته ای  مذاکرات  درباره  کرد"؛  اعتماد 
نیز ایران و روسیه همواره مواضع نزدیک 
موضع  از  کرده  تالش  روسیه  و  داشتند 

حمایت کند.« ایران 

 به دنبال تعامل بیشتر
سفیر  و  جمهوری  رئیس  بر  افزون 
ایران در مسکو، سفیر جمهوری اسالمی در 
لندن نیز به تشریح اهمیت سفر رئیسی 
در صفحه شخصی  و  پرداخته  روسیه  به 
خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته 
است: »ایران مانند هر کشوری روابط خود 
را با کشورهایی تقویت می کند که با زبان 
حاکمیت  به  بگویند،  او سخن  با  احترام 
آنان  هدف  و  بگذارند  احترام  او  ملی 
روابط  مشترک،  منافع  اساس  بر  تعامل 
باشد.  متقابل  های  همکاری  و  دوستانه 
غرب  در  درخشان  نگینی  چون  ما  کشور 

جدید  نظام  توازن  شکل گیری  در  آسیا 
طول  در  دارد.  موثری  نقش  الملل  بین 
بیش از دو قرن روابط جدی دیپلماتیک 
با  توام  همواره  آنها  رفتار  ها  غربی  با 
دخالت، زورگویی، تحمیل، تحریم و شرط 
و شروط تحقیرکننده بود. دیپلماسی ایران 
و  است  شکل گیری  حال  در  تدریج  به 
مخبر،  پیدا می کند.« محمد  را  راه خود 
معاون اول دولت سیزدهم نیز که در غیاب 
را  رئیسی، ریاست جلسات هیات دولت 
عهده دار است، دیروز در بخشی از جلسه 
سفر  اهمیت  تشریح  به  دولت  هیات 
و گفته  پرداخته  مسکو  به  دولت  رئیس 
به کشور  رئیسی  آیت هللا  » سفر  است: 
روسیه دارای اهمیت خیلی زیادی است 
باید بگوییم که در حال  و روی هم رفته 
حاضر یک تحول اساسی در مناسبات بین 
البته  و  افتاد  اتفاق  این دولت  در  المللی 
سفر آیت هللا رئیسی به روسیه هم یکی از 
ابعاد تحول اساسی دولت در حوزه روابط 
بین الملل است.« او با اشاره به درخواست 
های متعدد برای سفر مسئوالن ایرانی به 
اظهارکرد: »در حال حاضر  سایر کشورها، 
مناسبات با همسایگان بسیار خوب پیش 

رود.« می 

 روسیه متفاوت از شوروی
حسین  ایران،  خارجه  امور  وزیر 
جداگانه  اظهاراتی  در  نیز  امیرعبداللهیان 
روسیه  و  ایران  روابط  اهمیت  به تشریح 
پرداخته و تفاوت مسکو پوتین با مسکو 
حائز  اسالمی  جمهوری  برای  را  شوروی 
اول  نفر  است.  کرده  توصیف  اهمیت 
به  پاسخ  در  ایران  دیپلماسی  دستگاه 
عبور  به  توجه  »با  اینکه  بر  مبنی  سوالی 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  قبول  قابل 
مشارکت  مرحله  از  روسیه  فدراسیون 
دو کشور  ورود  برای  آیا شرایط  سیاسی، 
به مرحله همکاری های بلندمدت اقتصادی 
حمل ونقل  ترانزیت،  انرژی،  حوزه های  در 
گفت:  است؟«،  مهیا  سرمایه گذاری  و 
روابط  در  راهبردی  متنوع  »موضوعات 
روسیه ی  ما  دارد.  وجود  مسکو  و  تهران 
پوتین را متفاوت از شوروی سابق دانسته 
مناسبات  به  کشور  دو  راهبردی  نگاه  و 
جدید  روابط  اتکای  نقطه  را  خارجی 
می دانیم. سوریه در سال های اخیر مدلی 
موفق از همکاری های منطقه ای دو کشور 
به حساب می آید. با وجود محدودیت های 
ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه 
زیادی  تمایل  ایران،  اسالمی  جمهوری 
دو  دولتی  و  خصوصی  بخش  سوی  از 
و  برای همکاری در زمینه صادرات  کشور 
شرکت ها  دارد.  وجود  روسیه  به  واردات 
توجه  با  نیز  روسیه  اقتصادی  مراجع  و 
تحریم های  از  ناشی  خود  مالحظات  به 
غرب  تحریم های  و  ایران  علیه  آمریکا 
مالی، فنی،  علیه روسیه، محدودیت های 
طرف های  مالی  توان  و  و...  لجستیکی 
حوزه های  در  را  همکاری هایی  ایرانی، 
بازرگانی، سرمایه گذاری و خدمات فنی-
مهندسی در دستور کار قرار داده اند. توسعه 
همکاری های تجاری دو کشور، گسترش 
از  برخی  رفع  و  بلندمدت  همکاری های 
موانع از جمله ضعف زیرساخت ها، منابع 
برای  تالش  و  سرمایه گذاری  و  مالی 
علیه  بین المللی  تحریم های  کردن  بی اثر 
کار  دستور  در  جدی  طور  به  کشور،  دو 
ناگفته  ترتیب  بدین  است.«  گرفته  قرار 
از  سیزدهم  دولت  مقامات  پیداست که 
شخص رئیس جمهوری گرفته تا مقامات 
خرد و کالن، امید ویژه ای به روابط ایران 
امیدی که  این دولت دارند.  و روسیه در 
باید منتظر ماند و دید در آینده نه چندان 
از مسکو  رئیسی  بازگشت  از  و پس  دور 
انزارهای  محقق خواهد شد یا اظهارات و 
خود  به  عمل  بوی  و  رنگ  کارشناسان 
خواهد گرفت. نگرانی هایی که عمده آنان 
حسنه  چندان  نه  سابقه  از  برخواسته 
است. اسالمی  جمهوری  قبال  در  روسیه 

رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و سفیر ایران در لندن از اهمیت ارتباط ایران و روسیه گفتند

امیدواری به مسکو
سفیر ایران در روسیه خبر خرید جنگنده در سفر رئیسی به مسکو را تکذیب کرد

چهار اختالف ایران و 
آمریکا در مذاکرات وین

به  ایرانی  منابع  از  نقل  به  عربی  رسانه  یک 
و  پرداخت  وین  مذاکرات  تحوالت  آخرین 
نوشت که تنها چهار پرونده مورد اختالف روی 
میز مذاکرات وین باقی مانده است. روزنامه 
عراقی الصباح به نقل از "منابع ایرانی نزدیک 
به مذاکرات وین" نوشت: »با توجه به اینکه 
خارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
مذاکرات  در  مسائلی  که  کرد  تاکید  ایران 
وین باقی مانده است که نیازمند تصمیمات 
که  گفت  ایرانی  منبع  یک  است  سیاسی 
مذاکرات وین پیشرفت تازه ای نداشته است. 
اکنون چهار پرونده روی میز مذاکرات است و 
با توجه به اینکه رابرت مالی، مامور ویژه پرونده 
ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته است که از 
برخی مسائل اساسی به دلیل ارتباطشان با 
تصمیمات کنگره نمی توان عبور کرد، مذاکره 
کنندگان درحال یافتن راه حل های عملی برای 
با  و  پرونده  چهار  هستند.«  پرونده ها  این 
توجه به اینکه رابرت مالی، مامور ویژه پرونده 
ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته است که 
از برخی مسائل اساسی به دلیل ارتباطشان 
کرد،  عبور  توان  نمی  کنگره  تصمیمات  با 
مذاکره کنندگان درحال یافتن راه حل های 
عملی برای این پرونده ها هستند. این مطلع 
تحریم  به  مربوط  اول  »مساله  است:  گفته 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  های 
است که طرف آمریکایی معتقد است برخی 
از این تحریم ها به برنامه هسته ای ارتباط 
ندارد و مربوط به مسائل دیگر است و نمی 
توان به آنها دست زد در حالی که طرف ایرانی 
تاکید دارد که این تحریم ها مربوط به برنامه 
قطعنامه  به  استناد  با  و  هستند  هسته ای 
2231 شورای امنیت تحریم ها باید برداشته 
شوند. مساله بعدی مساله ضمانت ها است 
و طرف ایرانی بر ایجاد سازوکاری پافشاری 
می کند که عدم تکرار خروج ترامپ از توافق 
را تضمین کند. طرف آمریکایی تاکید می کند 
که واشنگتن نمی تواند چنین تضمین هایی 
بدهد و طرف های مذاکره کننده در حال تالش 
برای ایجاد ضمانت های جایگزین هستند که 
آمریکا و کشورهای اروپایی در آن مشارکت 
مساله  منبع  این  گفته  به  باشند.«  داشته 
برداشتن  سازوکار  از  اطمینان  مساله  سوم 
تحریم ها است و برخی طرف های مذاکره 
کننده پیشنهاد داده اند که وزارت خزانه داری 
آمریکا تعهد مکتوبی مبنی بر عدم مخالفت با 
مبادالت تجاری با بانک های ایرانی بدهد و 
همچنین با سرمایه گذاری خارجی در داخل 
ایران مخالفت نکند. و مساله آخر این است 
که آمریکا تعهد دهد که با فعالسازی مکانیزم 
اروپایی اینستکس برای تعامالت تجاری با 

ایران مخالفت نکند.

از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت

 اعالم نرخ مالیات 
خانه ها و خودروهای لوکس 

در سال 1401
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401 از تعیین 
نرخ مالیات بر خانه ها و ماشین های لوکس خبر داد. 
رحیم زارع در نشست خبری امروز خود به تشریح آخرین 
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1401 پرداخت و گفت: 
»طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در سال 1401 مجموع 
ارزش انواع خودرو سواری و وانت دو کابین دارای شماره 
انتظامی شخصی در اختیار مالکان مشخص شد که این 
شامل اشخاص حقیقی یعنی خود  خانوار و فرزندان 
کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل میشود.  خودرو 
تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات نمی شود. 
مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک 
درصد،  تا مبلغ 3 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک 
میلیارد و 500 میلیون شامل مالیات 2 درصد می شود. 
تا مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون تومان نسبت به مازاد 3 
میلیارد تومان شامل مالیات 3 درصد و نسبت به مازاد 
4 میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات 4 درصد شامل 
می شود.« او درباره مالیات واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهای گران قیمت گفت: »واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهای گران قیمت تا سقف 10 میلیارد تومان معاف 
از مالیات است. نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد 
تومان  مالیات یک در هزار، نسبت به مازاد 15 میلیارد 
تومان تا 25 میلیارد تومان مالیات دو در هزار  را باید 
پرداخت کنند. از واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران 
قیمت نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان تا 40 میلیارد 
تومان سه در هزار و نسبت به 40 میلیارد تومان تا 60 
میلیارد تومان 4 در هزار و نسبت به مازاد 60 میلیارد 
تومان به باال 5 در هزار مالیات گرفته می شود. بدهی های 
بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برقابی و مطالبات 
پیمانکاران و مشاوران این طرح ها از محل مطالبات 
قیمتهای  تفاوت  مابه  دولت  از  توانیر  و  نیرو  وزارت 
تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی - خرجی 
تا سقف 10 میلیارد تومان قابل تسویه و تهاتر خواهد 
بود.« سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت: »به 
دولت اجازه داده می شود جهت تأمین مالی شبکه راه 
آهن و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی 
و برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه 
های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با 
اولویت مناطق محروم و روستایی و اصالح نقاط حادثه 
خیز در جاده ها، واردات خودرو سواری از محل ارز غیر 
صادراتی )خود یا دیگران( با نظارت بانک مرکزی توسط 
بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در 
سال 1401 به تعداد 50 هزار عدد خودرو سواری و 10 
با  هزار عدد ماشین آالت سنگین معادن و راهسازی 
تعرفه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، انجام 
توسعه  به منظور  تلفیق  شود. طبق مصوبه کمیسیون 
اشتغال زندانیان با همکاری بخش عمومی غیردولتی 
سود حاصل از سرمایه گذاری بخش عمومی غیردولتی 
در توسعه زندان ها جهت اشتغال زندانیان حین حبس 
پس از تایید سازمان زندان ها مشمول مالیات با نرخ 
صفر شد. همچنین موافقت شد که هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی اسالمی برای تجهیزات جمعیت هالل احمر 
تومان  میلیارد  هزار   88 سقف  در  این  شود.  منتشر 
بودجه دولت خواهد بود.« این نماینده مجلس تصریح 
کرد: »کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شهرداری های 
باالی 500 هزار نفر موظف هستند بابت صدور هر فقره 
پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و تجاری 
دو درصد عوارض شهرداری را از متقاضیان پروانه وصول 
کرده و به حساب درآمد عمومی در اختیار نیروی انتظامی 
قرار دهند. کلیه رده های بسیج، پایگاه های مقاومت و 
سالن های ورزشی و امدادی، پاسگاه ها و کالنتری ها و 
موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب آب و 
فاضالب، برق و گاز معاف شدند. کلیه واحدهای آموزشی 
)مدارس دولتی(، وزارت آموزش و پرورش از پرداخت 
هزینه های آب و فاضالب و برق و گاز در سطح الگوی 
مصرف معاف شدند. همچنین نرخ چهار درصد حقوق 
و  تجهیزات  دارو،  مانند  اساسی  برای کاالهای  گمرکی 
ملزومات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی که در 
بودجه 1401، چهار درصد بود به یک درصد تقلیل یافت 
شده  تومانی  هزار  ارز 23  ما  ورودی  نرخ  مأخذ  چون 

است.«

عدم بررسی درخواست ها 
 برای افزایش قیمت
تا پایان سال جاری

جلسه ستاد تنظیم بازار ظهر دیروز)چهارشنبه( 
و  برگزار  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به 
در آن تاکید شد که ستاد تنظیم بازار تا پایان 
سال هیچ درخواست افزایش قیمتی را بررسی 
نمی کند. محمد مخبر در این جلسه با تاکید 
بر اینکه باید اقدامات انجام شده ستاد تنظیم 
بازار برای فراوانی اقالم، ثبات بازار و جلوگیری 
به ویژه در  پایان سال جاری و  تا  از گرانی ها 
ایام نوروز و ماه مبارک رمضان به صورت ویژه تر 
افزایش قیمت  تا شاهد هیچگونه  یابد  ادامه 
و  اساسی  اقالم  و  هدف  کاالهای  در  و گرانی 
»با  باشد، گفت:  نداشته  نیازهای مردم وجود 
تالش ها و اقدامات دولت عالوه بر تامین اقالم 
اساسی مورد نیاز مردم در مرحله ای هستیم که 
می توانیم تبدیل به صادر کننده و تامین کننده 
نیازهای کشورهای همسایه شویم. تا پایان سال 
درخواست هیچ افزایش قیمتی در ستاد تنظیم 
بازار بررسی نمی شود و دستگاه های ذیربط با 
نمایند.«  عمل  این حوزه  در  بیشتری  اهتمام 
بر ضرورت هوشمند  تاکید  با  مخبر همچنین 
سازی شبکه توزیع و خدمات در بخش های 
مختلف تصریح کرد: »هوشمند سازی تنها راه 
مبارزه با فساد، شفافیت اطالعات و قطع شدن 
جلسه  این  در  است.«  کشور  در  واسطه گری 
که وزرای صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، 
راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطالعات، 
سخنگوی دولت و شهردار تهران حضور داشتند، 
وزارت راه گزارشی از وضع موجود و نیازمندی های 
بخش خدمات حمل بار برون شهری و همچنین 
اقدامات و سیاست های حمایتی اتخاذ شده در 
کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کشور ارائه 
کرد. همچنین در ادامه جلسه در راستای حمایت 
شرکت های  و  داران  مشکالت کامیون  حل  و 
حمل و نقل جاده ای مقرر شد سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی های الزم در جهت تامین و توزیع 
لوازم یدکی، روغن موتور دیزلی با قیمت کارخانه، 
با  سنگین  نیمه  و  سنگین  الستیک  تامین 
کیفیت و قیمت مصوب و تسهیل و تسریع 
در نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور 

اتخاذ شود.

 حسین امیرعبداللهیان
  وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی:
 موضوعات متنوع راهبردی در 
روابط تهران و مسکو وجود دارد. 
ما روسیه ی پوتین را متفاوت 
از شوروی سابق دانسته و نگاه 
راهبردی دو کشور به مناسبات 
خارجی را نقطه اتکای روابط جدید 
می دانیم. 

معاون اول قوه قضائیه: دیوان 
عالی کشور مسئول نظارت بر 
رعایت قانون در مراجع قضایی، 
دادستانی کل حافظ حقوق 
عمومی و ناظر به کلیه دادسراها، 
دادسرای انتظامی قضات نهاد 
اصلی ناظر بر رفتار قضات و 
معاونت راهبردی مسئول نظارت 
بر واحدهای ستادی است

رئیس جمهوری ایران دیروز در یکی از مهم ترین سفرهای خارجی خود به روسیه سفر کرد تا با والدمیر پوتین دیدار و درباره 
مسائل فی مابین دیدار و رایزنی کنند. او پیش از این سفر در شرایطی همکاری ایران و روسیه را امنیت ساز برای منطقه 
اعالم کرد که برخی اخبار تایید نشده از خرید جنگنده توسط رئیسی در جریان سفر به مسکو حکایت داشت. خبری که دیروز 
سفیر ایران در روسیه آن را تکذیب کرد. او همچنین تاکید کرد که سقف زمانی برای دیدار رئیسی و پوتین در نظر گرفته نشده 

و چند و چون موضوع به نظرات دو رئیس دولت بستگی خواهد داشت.

قضا
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شورای عالی نظارت قوه قضائیه به زودی آغاز به کار می کند
به دنبال نظارت درونی بر »قضا«

و  اقدامات  و  قضائیه  قوه  بر  نظارت  مساله 
و  قضات  و  قضا  دستگاه  رفتارهای مسئوالن 
سایر ارکان حاضر در این نهاد، همواره یکی از 
دغدغه های مسئوالن دستگاه به شمار رفته و 
از هاشمی شاهرودی و محمد یزدی  می رود. 
گرفته تا ابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای هر 
کدام در برهه ای بر لزوم تحقق تمام و کمال این 
مساله تاکید کرده اند. در این دوره از قرار معلوم 
نیز  برنامه  این  عملی سازی  برای  اقداماتی 
صورت گرفته است.  به گزارش روابط عمومی 
مشترک  نشست  قضائیه،  قوه  اول  معاونت 
معاون اول دستگاه قضا با رئیس دیوان عالی 
کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی 
قضات و معاون راهبردی قوه قضائیه با هدف 
بحث و تبادل نظر در مورد برنامه جامع نظارت 
قوه قضائیه برگزار شد. محمد مصدق، معاون 
بر  تاکید  با  این نشست  اول قوه قضائیه در 
لزوم نظارت درونی بر قوه قضائیه بیان کرد: 

»یکی از افتخارات دستگاه قضایی توجه جدی 
به مقوله نظارت درون سازمانی و تعدد مراکز 
می توان  جرات  به  و  است  حرفه ای  نظارتی 
گفت کمترین دستگاهی در کشور وجود دارد 
که این تنوع نظارتی در همه ابعاد در آن وجود 
داشته باشد، اما در عین حال فعالیت مطلوب 
این نهادهای نظارتی نیازمند سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، همگرایی، تعامل، هم افزایی و 
اول  معاون  است.«  موازی کاری  از  اجتناب 
قوه قضائیه تصریح کرد: »از جمله دغدغه های 
و  تداخل  قضائیه  قوه  محترم  رئیس  مهم 
موازی کاری احتمالی نهادهای نظارتی بوده و 
به همین دلیل یکی از اختیارات تفویضی به 
معاون اول سازماندهی بازرسی و نظارت ها به 
منظور جلوگیری از موازی کاری و رفع تداخل 

است.« وظایف 
مصدق در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان 
بر  نظارت  مسئول  عالی کشور  »دیوان  اینکه 

رعایت قانون در مراجع قضائی، دادستانی کل 
حافظ حقوق عمومی و ناظر به کلیه دادسراها، 
دادسرای انتظامی قضات نهاد اصلی ناظر بر 
رفتار قضات و معاونت راهبردی مسئول نظارت 
بر واحدهای ستادی است«، گفت: »در قوانین 
و مقررات جایگاه نظارتی هر یک از این مراجع 
تثبیت شده است و هر یک با تعهد و مسئولیت 
خود  نظارتی  وظایف  اجرای  در صدد  قانونی، 
هستند، اما اگر این مراجع با یکدیگر همکاری 
و  تداخل  موارد  باشند،  داشته  هماهنگی  و 
موازی کاری مرتفع می شود و ما شاهد یک 
سیستم نظارتی جامع و کارآمد خواهیم بود و 
ضرورت دارد یک برنامه جامع و مدون نظارتی 
تدوین و نقش و حدود مسئولیت هر یک از 
نظارتی در آن روشن و چارچوب  این مراجع 
همکاری تشریح شود.« در این جلسه رئیس 
دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان 
انتظامی قضات و معاون راهبردی قوه قضائیه 

ضمن استقبال برای همکاری و همگرایی، در 
جامع  برنامه  تدوین  در  مشارکت  خصوص 
این  خاتمه  در  آمادگی کردند.  اعالم  نظارتی 
نشست نیز مقرر شد کارگروه تخصصی متشکل 
از صدقی؛ معاون نظارت دیوان عالی کشور، خرم 
آبادی؛ معاون دادستان کل کشور در امور نظارت 
بر دادسراها، کاظمی؛ معاون راهبردی و یکی 
از معاونان دادسرای انتظامی قضات تشکیل 

و ظرف 15 روز برنامه مدون نظارتی مشترک 
تکمیل و نهایی شود. همچنین مقرر شد شورای 
عالی نظارتی قوه قضائیه به عنوان نهاد عالی 
قوه  سازمانی  درون  نظارتی  سیاست گذاری 
قضائیه با عضویت باالترین مقامات نهادهای 
نظارتی در معاونت اول قوه قضائیه تشکیل و با 
برنامه عملیاتی روشن به صورت جدی فعالیت 

خود را آغاز کند.
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دیروز  صبح  پاک،  هوای  ملی  روز  مراسم 
حالی  در  تهران  روز  سردترین  در  )29دی( 
ناسالم  تهران  در  هوا  شد که کیفیت  برگزار 
برای گروه های حساس عنوان شده بود. در 
این مراسم محمد مخبر، معاون اول رئیس 
جمهور با اشاره به اهمیت فرابخشی مسئله 
یک  زیست  »محیط  گفت:  زیست  محیط 
بخش نیست. محیط زیست اساس حیات 
است و بی توجهی به آن ظلمی عامی است . 
امروز روز هوای پاک است و دولت مصمم 
این مشکل  برای رفع  بلندی  است گام های 
خوبی  تصمیمات  راستا  این  در  و  بردارد 
هوا  آلودگی  معضل  است. حل  شده  گرفته 
می توان  عمومی  با همت  اما  است،  زمان بر 

آن را حل کرد.«
او با تاکید بر نقش مردم اضافه کرد: »آحاد 
مردم باید به حد توان از محیط زیست مراقبت 
کنند. این مشکل به تنهایی و با تالش دولت 
حل  حاکمیتی  دستگاه  های  و  مجلس  و 
هستند.  مردم  خود  اصلی  پایه  و  نمی شود 
دو نقش اصلی مردم رعایت و نظارت است. 
دستگاه های  و  حکومت  بر  هم  باید  نظارت 

بر خود مردم.« باشد و هم  نظارتی 
به  ادامه  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
هوا  آلودگی  کنترل  در  مثبت  اقدامات 
به  توجه  »با  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره ای 
به  مربوط  هوا  آلودگی  درصد   60 اینکه 
مشکل  این  می توان  است،  متحرک  منابع 
را حل کرد. همچنین ما باید برای حل این 
نیز  الکترونیک  دولت  امکانات  از  موضوع 

کنیم.« استفاده 

 جان انسان ها و محیط زیست قابل 
معامله  نیست

 از سوی دیگر در حالی که خبر ابالغ و تایید حکم 
محیط بان کرمانشاهی  نجفی،  برومند  قصاص 
سبب واکنش های بسیار در دفاع از محیط بان 
از  درخواست  و  اعدام  به  محکوم  کرمانشاهی 
معاون  شده،  بخشش  برای  دم  ولی  خانواده 
اول رئیس جمهور بخشی از سخنانش را به این 
موضوع اختصاص داد. او بر لزوم اصالح قانون 
دفاع محیط بانان تاکید کرد و گفت: »قانون دفاع 
از محیط بانان کافی نیست. باید برای محافظت 
از طبیعت و محیط بان این قانون دقیق تر شود. 
و  تخلف کشته شود  نمی شود متخلفی حین 
محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی 
شود.« او با اشاره به ارزش باالی کار محیط بانان 
افزود: »در دوران جنگ منطقه حفاظت مشخص 
بود اما در زمان فعلی میدان جنگ با موانع حیات 
محیط زیست کل کشور است. بنابراین نمی شود 

کار محیط بانان را قیمت گذاری کرد.«
معاون اول رئیس جمهور در پایان با اشاره به 
سختگیری مثبت سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: »در بحث محیط زیست هیچ دستگاهی 
نباید بی توجهی کند. سازمان با سختگیری خود 
باعث حفاظت از جان انسان و محیط زیست 
قابل  انسان ها و محیط زیست  می شود. جان 

معامله نیست.«

 سالها طول کشید تا هوا را به اینجا 
رساندیم

علی سالجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت: »سقفی 

باالی سر ما است که از رسیدن ٢٠ میلیون انواع 
سنگ به زمین جلوگیری  می کند که از پایین ما 
باید مواظب آن باشیم اما این موضوع با اقدامات 

بشر با مشکل مواجه شده است.«
او ادامه داد: »دولت سیزدهم عزم خود را برای 
کاهش آلودگی هوا جزم کرده، از این رو کاهش 
آلودگی هوا در تهران و کالنشهر  ها در پیش گرفته 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  است.«  شده 
زیست از بررسی  هایی گفت که نشان  می دهد 
تهران از ابتدای سال تاکنون 6 روز هوای ناسالم 
داشته در حالی که این عدد در سال قبل ٩ روز 
بوده است. او با این مقایسه گفت که شهرهای 
اراک و کرج شرایط چندان مطلوبی ندارند و وعده 

مدیریت و بهبود هوای این شهرها را داد.
معاون رئیس جمهوری حرف های خود را اینطور 
این  برای  داد: »اگر کمتر حرف  می زنیم  ادامه 
است که  می خواهیم بیشتر بر روی اجزا تمرکز 
کنیم و مردم نتایج را ببینند. روز ٢٩ دی سال 
١٣٧4 آلوده ترین روز در طول سال بود بر این 
اساس این روز را به عنوان روز ملی هوای پاک 
 ١٣٧6 سال  از  روز  این  البته  نامگذاری کردند؛ 
به رسمیت شناخته شد و در این روز سازمان 
را  متنوعی  برنامه  های  زیست  محیط   حفاظت 
در سراسر کشور برگزار  می کند.« سالجقه افزود: 
»جلسات متعددی با وزیر کشور و معاون اول 
بسیار  نتایج  که  شد  برگزار  جمهوری  رئیس 
خوبی به همراه داشت که یکی از آنها احکام 6٢ 
گانه است که بر اساس آن اعتبار رفع آلودگی و 
تامین  به تفکیک مشخص و  زمان اجرای آن 
 می شود.« او در نهایت تاکید کرد: »سال ها طول 
کشید که هوا را به این وضعیت رساندیم و حاال 

رسیدن به شرایط مطلوب هم نیازمند زمان است 
که خوشبختانه دستگاه های اجرایی اعالم آمادگی 
آلودگی در کنار سازمان  برای کاهش  کردند که 
این  ادامه  در  هستند.«  محیط زیست  حفاظت 
مراسم کارت شناسایی همیار محیط بان به محمد 

مخبر معاون اول رئیس جمهوری اهدا شد.

 دستگاه های اجرایی پاسخگوی حق 
مردم باشند

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست سخنران دیگر 
این مراسم بود که با اشاره به اهمیت حل معضل 
آلودگی هوا، به شعار امسال این روز اشاره کرد: 
»هوایی پاک، حقی عامه و متعلق به همه مردم 
است. عزم دولت حل معضل چند دهه ای آلودگی 
هواست. این یک حق عامه است. دستگاه های 
باشند.  تقاضا  این  پاسخگوی  باید  اجرایی 
به گونه ای  تهران  آلودگی هوا در شهر  وضعیت 
بوده که در سال جاری شش روز هوای ناسالم 
داشتیم و می توان گفت وضعیت نه بهتر و نه بدتر 
شده است. شهری مانند شیراز در برهه ای از زمان 
هوای ناسالم داشت اما سال پیش و دو سال 
قبل وضعیت کیفیت هوای این شهر خوب بوده 
است .« او ادامه داد: »وضع هوای بعضی شهرها 
در این سال ها بدتر شده اما وضعیت اهواز تغییر 
محسوسی نداشته است. آلودگی هوا در شهرهای 
باید  بنابراین  است  نشده  بهتر  کرج  و  اراک 
اقداماتی برای رفع آن صورت بگیرد چرا که مردم 
مطالبه گر هستند.« تجریشی با اشاره به وضعیت 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و تاثیر آن بر 
آلودگی هوا لب به گالیه گشود و گفت: »یک سال 
به عمر ناوگان ما افزوده و میزان انتشار آالینده 

آن ها بیشتر شده است. با تصمیم دیوان عدالت 
اداری حذف ناوگان فرسوده کنار گذاشته شده 
است و برای ناوگان فرسوده محدودیت در نظر 
گرفته می شود.« او با اشاره به کلیت قانون هوای 
پاک ادامه داد: »مهمترین نکته درباره این قانون 
قابلیت اجرای آن است. این قانون، قانون مترقی 
و خوبیست و ما موظفیم که آن را اجرا کنیم اما 
باید قابلیت اجرا داشته باشد. بسیاری از مواد 
اما  میان  این  ندارد.«  اجرا  قابلیت  قانون  این 
تجریشی از ایرادات این قانون هم سخن گفت؛ 
از جمله اینکه »قانون هوای پاک در شرایط عادی 
و با فرض نبودن محدودیت هایی مانند تحریم 
نوشته شد، زمان بندی و هدفگذاری مشخصی 
در این قانون دیده نمی شود و منابع مالی این 
قانون مشخص نیست و این باعث شده است 
دستاوردهای آن محقق نشود.« معاون محیط 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در 
ادامه با تاکید بر وظایف سازمان حفاظت محیط 
زیست در اجرای قانون هوای پاک عنوان کرد: 
»وظیفه سازمان محیط زیست مشخص کردن 
ضوابط است و آن را انجام داده است. وظایفی 
همچون پایش توسط سازمان به انجام رسیده 
است.« او سپس به محدودیت های موجود در 
اجرای این قانون از سوی نهادهای مسئول اشاره 
کرد: »وظایف اجرایی که به دوش نهادهای دیگر 
است، به دالیلی انجام نشده است . برای مثال 
توان مالی اجرای طرح تعویض و استاندارد سازی 
گازوئیل در سه سال وجود ندارد. در زمان تصویب 
قانون گفته می شد که این طرح در صورت تامین 
منابع مالی انجام می شود که این مهم محقق 
مانند  کشور  فنی  توان  به  ما  همچنین  نشد 
تکنولوژی  و  خودروساز  کارخانه،  ظرفیت های 
کشور توجه نکردیم.« به گفته تجریشی مقبولیت 
کافی برای اجرای برخی مواد قانون هوای پاک 
وجود ندارد، برای مثال در سال گذشته تغییر 
استانداردهای  تغییر  پی  در  ازن  استانداردهای 
ازن ای پی ای ایاالت متحده انجام و محدودیت ها 
سخت تر شد. این سبب افزایش تعداد روزهای 
کرد  اثبات  را  موضوع  این  و  شد  ما  ناسالم 
داخلی  استانداردهای  به  توجه  بدون  نباید  که 
سیاست های خود را تغییر دهیم. او با اشاره به 
همکاری سازمان و نهادهای علمی و دانشگاهی 
گفت: »راهکار بهبود وضعیت هوای 9 کالنشهر به 
وسیله کنسرسیوم دانشگاه های برتر که سازمان 
امضا  قرارداد  آن ها  با  زیست  محیط  حفاظت 
کرده در دبیرخانه اصلی این کنسرسیوم در تهران 
تبیین شده است.این راهکارها بر اساس اصول 
روش شناسی و داده های پایگاه های اطالعاتی 
مشخص شده اند.« او به تاثیرات منفی آالینده  
ناکس اشاره کرد و گفت: »واکنش های ثانویه 
ناکس، ازن و ذرات معلق ایجاد می کند و سبب 
می شود تا هوا به ظاهر مشکلی نداشته باشد 
اما خطرناک است. عمده فعالیت ها برای رفع 
این مشکل با هماهنگی وزارت کشور انجام شده 
است. دو جلسه با استاندار و شهردار تهران برگزار 
و مقرر شد که وزارت کشور به عنوان نهاد اجرایی 
وارد اجرای قانون هوای پاک شود. در این جلسه  
62 بند برای  کنترل آلودگی هوا تعیین شد که 
27 بند به طور مستقیم مربوط به منابع متحرک 
این جلسات مقرر شد که قرارگاهی  است. در 
ایجاد شود تا وزارت کشور نیاز  های این طرح را 
تامین کند. این سند با کمک سازمان برنامه و 
بودجه به برنامه مالی  نیز تبدیل شده است.«

معاون محیط زیست انسانی در آخر فعالیت های 
اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست را تشریح 
تا  به صنایع کمک می کنیم  و گفت: »ما  کرد 
را  خود   فعالیت های  از  ناشی  هوای  آلودگی 
رفع کنند و این طرح نیز با کمک کنسرسیوم 
دیگر  از  می شود.  انجام  برتر  دانشگاه های 
اقدامات ما تهیه سیاهه انتشار آالینده ها، ارائه 
طرح کاهش آالیندگی 13 دانشگاه برای 9 شهر 
و ارائه سناریوهای کاهش آلودگی در دو سطح 
بوده است همچنین جلوگیری از ورود 12 هزار 
موتور کاربراتوری به خیابان ها در دستور کار بود 

که محقق نشد.«

معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز هوای پاک:

رفع آلودگی هوا زمان بر است
معاون اول رئیس جمهور: نباید محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود

رئیس سازمان محیط زیست: سال ها طول کشید که هوا را به این وضعیت رساندیم و حاال رسیدن به شرایط مطلوب هم نیازمند زمان است 
معاون محیط زیست انسانی: مقبولیت کافی برای اجرای برخی مواد قانون هوای پاک وجود ندارد

 خبرهای خوش
 از آبگیری تاالب کجی 

نهبندان
تاالب کجی نمکزار نهبندان که اوایل امسال 
خشک شده بود، در اولین بارش زمستانی 
خراسان جنوبی 40 درصد آبگیری شد و با 
فعالیت سامانه بارشی جدید این مقدار به 

90 درصد رسیده است.
بود  اردیبهشت سال جاری  ایرنا  به گزارش 
که اعالم شد در پی خشکسالی ها و بارش 
ناچیز باران در زمستان پارسال و اوایل بهار 
کامل خشک  به طور  نهبندان  تاالب  امسال، 
روی  تنها  و  تبدیل شده  نمک  از  تلی  به  و 

است. آبی  نقشه 
تاالب کجی نمکزار نهبندان یک تاالب نمکی 
تا  پاییز  اواسط  معموال  است که  فصلی  و 
مهم ترین  و  می شود  آبگیری  بهار  اواسط 
ریزش  تاالب کجی،  آب  تامین کننده  منبع 
باران و جاری شدن سیالب های حوضه آبریز 

است. تاالب  و چشمه های کرانه  نهبندان 
حجم  زمستان  فصل  از  قبل  که  حالی  در 
بسیار کمی از آب آن هم آب های جوشیده 
وجود  تاالب  اطراف  چشمه های  از  شده 
اول  نیمه  در  مناسب  بارندگی های  داشت، 
برای  نهبندان  تاالب  آبگیری  باعث  ماه  دی 
نخستین بار در سال آبی جاری شد و تا 40 

رسید. تاالب  این  آبی  پهنه  درصد 
فعالیت سامانه بارشی جدید که از روز شنبه 
نقاط  تا روز سه شنبه در اغلب  هفته جاری 
تا  بارش ها  میزان  و  داشت  ادامه  استان 
حدود 100 میلیمتر هم رسید، سبب آبگیری 

90 درصد تاالب کجی نمکزار شد.
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
آبگیری  از  حجم  این  نهبندان  شهرستان 
را در 10 سال اخیر بی سابقه دانست  تاالب 
تمامی  اخیر  بارندگی های  با  گفت:  و 
رودخانه های حوضه آبریز تاالب زنده شد و 
داشتیم. را  سیالب  و  روان آب  شدن  جاری 
بارش های  اثر  بر  افزود:  کوهستانی  امیر 
خوب در منطقه و جاری شدن رودخانه ها، 
است. شده  آبگیری  تاالب  پهنه  درصد   90

او گفت: وسعت زیر آب تاالب کجی نهبندان 
پنج هزار هکتار بوده که خشکسالی های 20 
ساله اخیر و به ویژه خشکسالی بحرانی سال 
آبی گذشته وسعت آبگیری تاالب را به 700 
هکتار کاهش داد اما با استفاده از تصاویر 
هکتار  هزار   2 در حال حاضر حدود  هوایی 

وسعت تاالب آبگیری شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان 
ادامه داد: خوشبختانه امسال حجم زیادی 
در  و  است  شده  آبگیری  نهبندان  تاالب  از 
صورت ادامه بارش ها در مناطق حوضه های 
کوه های  سرداران،  بخش  جمله  از  آبریز 
بهاران، باران و شوسف می توان امید داشت 

آبگیری شود. تاالب  تمامی حجم  که 

تردد خودروهای دیزلی 
بالی جان پایتخت 

اعالم  تهران  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
و  دیزلی  خودروهای  شمار  بی  تردد  کرد: 
موتورسیکلت های فرسوده بالی جان هوای 
ایرنا، سعید  است.به گزارش  پایتخت شده 
محمودی در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته 
ملی هوای پاک که در بوستان والیت برگزار 
شد افزود: بخش زیادی از تردد خودروهای 
حمل و نقل عمومی  ناوگان  به  مربوط  دیزلی 
است که شهرداری تهران باید در این زمینه 
اقداماتی انجام دهد. بخش دیگر مربوط به 
تردد کامیون و کامیونت های دیزلی است که 
بیشتر در ساعات پایانی شب وارد تهران شده 

و موجب آلودگی هوای پایتخت می شود.
میلیونی  چهار  تا  سه  تردد  به  اشاره  با  او 
این  روزانه  تردد  گفت:  نیز  موتورسیکلت ها 
حجم موتورسیکلت که بیشترشان دیزلی و 
هوای  آلودگی  افزایش  موجب  فرسوده اند 
اینکه  بیان  با  است.محمودی  شده  تهران 
یک  تهران  استان  زیست  محیط  اداره کل 
دستگاه هایی  است گفت:  نظارتی  مجموعه 
و  نفت  وزارت  تهران،  شهرداری  همچون 
صنعت مسئول مستقیم آلودگی هوای تهران 
هستند که باید اقداماتی انجام دهد.او با بیان 
اینکه در چنین شرایطی روزهای هوای پاک 
یافته  تهران کاهش  به ویژه  در کالن شهرها 
گفت: روزهایی که مالک پاک بودن دارند، 
روزهای قابل قبول هستند که تعدادشان در 
البته  طول 10 ماه گذشته مناسب است که 
استاندارد روز پاک بسیار سخت گیرانه است، 
حالت  در حداقل ترین  آلودگی  باید  چرا که 
باشد. مدیرکل محیط زیست استان تهران با 
بیان اینکه تعداد روزهای پاک در کالنشهرها 
محدود است، افزود: تردد بی شمار خودروها و 
توسعه لجام گسیخته صنعت در اطراف بیشتر 
کالن شهرها از جمله دالیل آلودگی هواست.

خودروهای  ساماندهی  اینکه  بیان  با  او 
دیزلی باید در دستور کار قرار گیرد گفت: این 
و  شود  عملیاتی  باید  مدت  دراز  در  مسئله 
در کوتاه مدت شهروندان باید در این زمینه 

باشند. داشته  مشارکت 

معاون محیط زیست انسانی: 
وضع هوای بعضی شهرها 

در این سال ها بدتر شده اما 
وضعیت اهواز تغییر محسوسی 

نداشته است. آلودگی هوا در 
شهرهای اراک و کرج بهتر نشده 

است بنابراین باید اقداماتی 
برای رفع آن صورت بگیرد چرا 

که مردم مطالبه گر هستند

معترضان برداشت بی رویه 
ماسه را عامل فرسایش زمین 
و آسیب رساندن به زمین های 

کشاورزی اطراف می دانند. 
همچنین آسیب تردد روزانه 

200 کامیون از جاده  روستایی 
منطقه به زیرساخت راه نیز از 

دیگر دالیل اعتراض آن ها بیان 
شده است

|پیام ما| روز ملی هوای پاک با وضعیت بنفش در بافق، وضعیت قرمز در ایستگاه های سنجش اردکان، میبد، یزد و راور و وضعیت نارنجی 
در بسیاری از نقاط تهران آغاز شد. صبح دیروز به همین مناسبت که امسال شعار »هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی« را برایش تعیین 
کرده اند، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در مراسمی در سازمان حفاظت محیط زیست سخنرانی کردند و هر 
دو از زمان بر بودن حل مشکل آلودگی هوا گفتند. محمد مخبر در سخنانش بی توجهی به محیط زیست را ظلم دانست و از مصمم بودن 
دولت برای برداشتن گام های بلند در راستای حل مشکل آلودگی گفت و علی سالجقه هم از ورود عملیاتی دولت سیزدهم به کاهش 
آلودگی هوا خبر داد. اما این میان موضوع محیط بان کرمانشاهی محکوم به اعدام هم فضای روز هوای پاک را تحت تاثیر قرار داد، چنان 

که معاون اول رئیس جمهور در میان گفته هایش از هوای پاک گفت: »نباید محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود.«

معاون اول رئیس جمهور 
با اشاره به ارزش باالی کار 
محیط بانان گفت: در دوران 

جنگ منطقه حفاظت مشخص 
بود اما در زمان فعلی میدان 
جنگ با موانع حیات محیط 

زیست کل کشور است. بنابراین 
نمی شود کار محیط بانان را 

قیمت گذاری کرد
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برداشت و حمل صدها کامیون ماسه از زمینی 
ساحلی در منطقه چپکرود جویبار در روزهای 
اخیر مورد اعتراض اهالی این منطقه قرار گرفته 
است، اما مسئوالن می گویند این برداشت ماسه 
با مجوز صنعت، معدن و تجارت مازندران در 

حال انجام است.
قطعه  یک  از  ماسه  برداشت  ایرنا،  به گزارش 
زمین ساحلی در چپکرود مازندران از اوایل ماه 
از این  جاری آغاز شد و صدها کامیون ماسه 
معتقدند  اهالی  از  عده ای  شد.  خارج  منطقه 
از  یکی  ویالی  ساخت  برای  اقدام  این  که 
دستگاه های حاکمیتی انجام می شود و گروهی 
هم این اقدام را غیرقانونی و در تضاد با مقررات 
محیط زیستی می دانند. تعدادی از ساکنان این 
منطقه در نامه ای که برای چند تن از مسئوالن 
و مقامات استان نوشته اند، از خروج روزانه 200 
کامیون ماسه از یک قطعه زمین 12 هکتاری 
از  متعلق به دادگستری و حمل آن به خارج 

شهرستان جویبار خبر داده اند.
عامل  را  ماسه  بی رویه  برداشت  معترضان 
فرسایش زمین و آسیب رساندن به زمین های 

آسیب  همچنین  می دانند.  اطراف  کشاورزی 
تردد روزانه 200 کامیون از جاده  روستایی منطقه 
به زیرساخت راه نیز از دیگر دالیل اعتراض آن ها 
بیان شده است. اهالی منطقه این پرسش را 
نیز مطرح کرده اند که چگونه حمل یک تراکتور 
ماسه برای مردم منطقه جرم محسوب می شود 
به  آن ها  برای  و کیفری  نقدی  و مجازات های 
همراه دارد، اما دادستان با حمل بیش از 200 

کامیون در روز موافقت می کند؟
برداشت ماسه از زمین های ساحلی، بیش از دو 
دهه است که در مناطق مختلف نوار ساحلی این 
استان و به ویژه غرب مازندران انجام می شود؛ 
زمین خواری،  اصطالح های  به  که  طوری  به 
خواری های  سایر  و  جنگل خواری  کوه خواری، 
نیز  ماسه خواری  واژه  مازندران  در  طبیعت 
اما  است  شده  افزوده  اخیر  سال های  طی 
این موضوع در سواحل شرقی مازندران کمتر 
دامنه  حاال  و  بود  خورده  رقم  غربی  مناطق  از 
برداشت ماسه به مناطق شرقی و مرکزی استان 

است. رسیده  نیز 
با این حال پیگیری ها نشان می دهد که این 

مجوزهای  دریافت  از  پس  ماسه  برداشت 
حسینعلی  است.  انجام  حال  در  قانونی 
محیط  حفاظت  مدیرکل  ابراهیمی کارنامی، 
این که  به  با توجه  زیست مازندران می گوید: 
از مناطق چهارگانه تحت  زمین مربوطه خارج 
نظر حفاظت محیط زیست است برای صدور 
مجوز برداشت استعالمی از این اداره کل انجام 
بابت کاربری  نمی شود. استعالم در این موارد 
صورت  کشاورزی  جهاد  اراضی  امور  از  زمین 
عهده  به  هم  برداشت  مجوز  صدور  می پذیرد. 
صنعت، معدن و تجارت است که در بررسی های 
ما مشخص شد مجوز برای برداشت ماسه از این 
زمین صادر شده است. معموال وقتی مجوزی 
از یک محدوده  ماسه  و  برداشت خاک  برای 
استعالم های الزم  آن  از  صادر می شود، پیش 
باید انجام شده باشد. بسته به محل قرار گرفتن 
زمین مد نظر نیز دستگاه هایی مانند حفاظت 
و  طبیعی  منابع  آب منطقه ای،  زیست،  محیط 
جهاد کشاورزی نظر نهایی بابت مجاز بودن یا 
نبودن برداشت از زمین را صادر می کنند. طبق 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  گفته های 

مازندران برای برداشت از این زمین امور اراضی 
صمت  سازمان  استعالم  به  کشاورزی  جهاد 

است. داده  پاسخ  استان 
بهرام درخشان، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی 
مازندران در این زمینه می گوید: سازمان صمت 
بابت  اراضی  امور  از  استعالمی  پیش  چندی 
کاربری این زمین داشت که به استعالم پاسخ 
داده شد. این زمین دارای کاربری زراعی و باغی 
نبود و ما نیز همین موضوع را به صمت اعالم 

کردیم.
مجوز  سال 1387  زمین  این  برای  افزود:  او 
غیرزراعی دریافت شده بود و به همین دلیل 
باغی  و  زراعی  زمین های  مقررات  مشمول 
باشد  باغی  یا  زراعی  زمین  اگر هم  نمی شود. 
قانون  یک  ماده  یک  تبصره  کمیسیون  در 
آن  برای  زراعی  و  باغی  اراضی  حفظ کاربری 

می شود. تصمیم گیری 
این  از  برداشت ماسه  اهالی منطقه می گویند 
و  مسکونی  واحدهای  ساخت  برای  زمین 
و  می شود  انجام  دادگستری  اقامتی کارکنان 
اطراف که کاربری  زمین های  به  موضوع  این 

می زند. آسیب  دارند  کشاورزی 
که  است  روشن  و  مسلم  فعال  حال  این  با 
برداشت  ماسه در زمین ساحلی منطقه چپکرود 
انجام است؛ مجوزی  قانونی در حال  با مجوز 

که صنعت، معدن و تجارت مازندران بر اساس 
از سوی شورای عالی  اختیارات تفویض شده 
معادن کشور به استان ها و پس از انجام شدن 

استعالم های الزم صادر کرده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
از  ماسه  برداشت  مجوز  می گوید:  باره  این  در 
این زمین به نام شرکت تعاونی بازنشستگان 
دادگستری صادر شده است و طبق مجوز اجازه 
دارند که 9 هزار و 800 تن ماسه از این زمین 

برداشت کنند.
حسینعلی قوانلو می افزاید: شورای عالی معادن 
کشور این اختیار را به صنعت، معدن و تجارت 
استان ها داده که برای برداشت کمتر از 10 هزار 
تن پس از انجام استعالم های مورد نیاز بتوانند 
از  استعالم  از  پس  نیز  ما  کنند.  صادر  مجوز 
اراضی جهاد کشاورزی و مشخص شدن  امور 
زراعی و باغی نبودن زمین مجوز را صادر کردیم. 
دادستان نیز وارد شده و تاکید داشت که 9 هزار 
و 800 تن زیاد است، اما با استناد به مساحت 
12 هکتاری زمین عنوان کردیم که این مقدار 
نیز  آن  از  پس  و  است  انجام  قابل  برداشت 
صورت  به  را  برداشت  بودن  بالمانع  دادستان 
مکتوب تایید و اعالم کرد. اما در صورت اثبات 
پرونده  زمین  از  ماسه  برداشت  اضافه  شدن 

تخلف تشکیل می شود. 

اهالی جویبار به ماسه خواری اعتراض کردند

خروج روزانه 200 کامیون ماسه از ساحل چپکرود

گزارش 2

اقلیم

| سمت |

| نویسنده |
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الیزابت کلر، استاد دانشگاه یورک می گوید 
تحقیق  شیوه  »می تواند  کشف  این  که 
درباره تنوع زیستی را تغییر دهد«. کلر در 
ادامه می گوید: »تمام تکنیک های موجود 
که برای ردزنی حیوانات- کاشت دوربین 
استفاده  مورد  آکوستیک-  مانیتورینگ  یا 
فیزیکی  نزدیک  فاصله  به  می گیرند  قرار 

دارند.« بستگی  حیوان 
دی ان ای  جمع آوری  کلر  گفته  به 
از طریق هوا باعث می شود  حیات وحش 
در  کمتری  بسیار  مزاحمت  انسان 

تحقیقات  کند.  ایجاد  آنها  زیستگاه های 
نیز راحت تر انجام می شود. با این روش 
بدون  را  غارها  داخل  موجودات  می توان 
کرد. شناسایی  مزاحمتی  هیچ  ایجاد 

چگونه از هوا دی ان ای 
می گیرند؟

در  کلر  که  زمانی  گذشته،  سال  دسامبر 
همکارانش  با  لندن  مری  دانشگاه کویین 
مشغول تحقیق بود، از فلیترهای حساسی 
متصل  خال  پمپ های  به  استفاده کرد که 
می شوند. آنها این دستگاه ها را در 20 نقطه 

اطراف باغ وحش همرتون در کمبریج شایر 
کار گذاشتند. کلر در این باره می گوید: »ما 
فهمیدیم که باغ وحش بهترین مکان برای 
آزمایش این تکنیک است چون حیوانات 
فضاهای  در  و  هستند  غیربومی  آنجا 
اگر  به گفته کلر  می کنند.«  زندگی  بسته 
او و همکارانش موفق می شدند در هوای 
شناسایی  را  موجودات  دی ان ای  اطراف، 
را  آن  منشا  می توانستند  آن وقت  کنند، 
چه  دی ان ای  این  بگویند  و  کنند  پیدا 

است. طی کرده  را  مسافتی 

 دی ان ای برخی بیشتر از دیگران 
در هوا وجود دارد

گروه تحقیقاتی انگلیسی که کلر در راس 
آن قرار داشت نزدیک به 72 نمونه از هوا 
اجزای  تقویت  برای  کرد.  جمع آوری  را 
جدا  فیلترها  وسیله  به  دی ان ای که  ریز 
یا  پلیمراز  زنجیره ای  واکنش  از  شده اند 
محققان  این  می شود.  استفاده   PCR
نتایج  دی ان ای  توالی یابی  از  بعد 
از  که  اطالعاتی  با  را  خود  مشاهدات 
کردند  مقایسه  داشتند  حیوان  از  قبل 
حیوان  نوع   17 توانستند  نهایت  در  و 
در  دی ان ای شان  طریق  از  را  باغ وحش 

کنند. ردزنی  هوا 
دی ان ای  ببر،  دی ان ای  تحقیق  این  در 
و  استرالیایی  وحشی  سگ  یا  دینگو 
طوقی  لمورهای  دی ان ای  همه  از  بیشتر 
کلر  شده اند.  شناسایی  سفید  و  سیاه 
می گوید که میزان دی ان ای منتشر شده 
این موجودات در هوا از بقیه بیشتر بوده 
است. او دلیل آن را نمی داند اما لمورها 
پر  بسیار  دیگر  حیوانات  با  مقایسه  در 
قفس هایشان  در  آنها  جوش اند.  و  جنب 
باال و پایین می پرند و به بازدیدکنندگانی 
که از کنار قفس هایشان می گذرند، توجه 
به خصوص  حیوانات  بقیه  ولی  می کنند. 

می شوند. قایم  زمستان  فصل  در 

دو گروه، یک تحقیق
با  همزمان  که  اینجاست  جالب 
به  محققان  از  دیگر  انگلیسی ها، گروهی 
کریستین  و  لینگارد  کریستینا  ریاست 
همین  به  کپنهاگ  دانشگاه  در  بوهمان 
تحقیقات  در  آنها  رسیدند.  اکتشافات 
در  نقطه  چندین  اطراف  هوای  خود 
کردند  جمع آوری  را  کپنهاگ  باغ وحش 
دی ان ای  طریق  از  توانستند  نهایت  در  و 
را  گونه   49 فیلترها  در  باقی مانده 

کنند. شناسایی 
شدیم.  »مبهوت  می گوید:  بوهمان 
پرندگان  ماهی ها،  پستانداران،  دی ان ای 
حیوانات  از  را کشف کردیم.  خزندگان  و 
تا  گرفته  بال دارها  از  کوچک،  و  بزرگ 
ماهی  دی ان ای  حتی  ما  فلس دارها. 
گوپی را شناسایی کردیم که در برکه ای در 
می کند.« شنا  باغ وحش  استوایی  خانه 
تیم  دو  هر  شد،  گفته  آنچه  بر  عالوه 
بومی،  وحش  حیات  حضور  توانستند 
نزدیک  مناطق  در  که  خانگی  حیوانات 
را  جانورانی  و  می کنند  زندگی  باغ وحش 
که به عنوان غذا برای حیوانات باغ وحش 

کنند. شناسایی  می شوند،  سرو 
دی ان ای  »ما  می گوید:  بوهمان 
به  که  کردیم  شناسایی  را  حیواناتی 
داده  باغ وحش  حیوانات  به  غذا  عنوان 
آنهاست«.  از  یکی  ماهی  مثال  می شوند. 
همچنین  »ما  می دهد:  ادامه  بوهمان 
سگ  محلی،  خانگی  دی ان ای گربه های 

شناسایی  را  بومی  وحشی  حیوانات  و 
آنها  توانستیم  کردیم. حیرت آور است که 

کنیم.« شناسایی  را 
برای  راهبردهایی  کشورها  از  برخی  در 
نظری  تحقیقاتی  پروژه های  از  حمایت 
که  پروژه هایی  می شود.  گرفته  نظر  در 
بود  آنها گسترده خواهد  مزایای احتمالی 
دارند.  را  سرمایه گذاری  ارزش  بنابراین 
به  دانمارکی  و  انگلیسی  پروژه  دو  هر 
باال  پاداش  با  پرخطر  راهبردهای  عنوان 

اختصاصی  بودجه ای  و  شدند  تعریف 
کردند. دریافت 

به گفته بوهمان با اینکه همچنان جوانب 
بسیاری درباره ردزنی دی ان ای هوابردی 
عملی  مزیت های  اما  شود  روشن  باید 
است.  هیجان انگیز  بسیار  آمده  دست  به 
استفاده از شیوه های تشخیص دی ان ای 
در  حشرات  آفات  ردزنی  به  می توان 
و  می شوند  گرفته  هوا  از  که  نمونه هایی 
لونه هایشان  در  که  حیواناتی  شناسایی 
مزاحمت،  ایجاد  بدون  شده اند  قایم 
گروه  دو  هر  حال،  این  با  کرد.  اشاره 
تکنولوژی  این  اینکه  برای  اشاره می کنند 
تنوع  تحقیق  برای  استاندارد  روشی  به 
دارد. موانعی وجود  تبدیل شود،  زیستی 
از  بخشی  است  »ممکن  می گوید:  کلر 
ولی  شناسایی کنید  را  ببر  یک  دی ان ای 
که  باشیم  مطمئن  نمی توانیم  هم اکنون 
این دی ان ای چه زمانی از حیوان منتشر 
شده است. می تواند چند دقیقه باشد یا 
این یکی  چند ساعت یا چند روز پیش. 
باید  که  است  فناوری  این  جنبه های  از 

کنیم.« برطرف 
این  بودن  موفقیت آمیز  دالیلی  از  یکی 
تنها  بوهمان  تیم  است  این  تکنولوژی 
رسیده  کشف  این  به  که  نبوده  گروهی 
طور  به  دانمارکی شان  همکاران  است. 
و  داده اند  انجام  را  تحقیق  این  مستقل 
تکنولوژی  این  که  می دانند  تیم  دو  هر 

است.    کارآمد 

محققان انگلیس و دانمارک با جمع آوری دی ان ای حیات وحش از هوا، رد پای ژنتیکی حیوانات را کشف کردند

شناخت تنوع زیستی با DNAهای سرگردان
الیزابت کلر، استاد دانشگاه یورک: جمع آوری دی ان ای به این روش باعث می شود 
انسان مزاحمت بسیار کمتری در زیستگاه های آنها ایجاد کند

با وجود تکذیب موسسه 
کتابخانه و موزه ملک

کتابخانه ملک همچنان 
دیزی سراست

|پیام ما| خانه وقفی ملک به دیزی سرا تبدیل 
شده  سبب  موضوع  این  از  انتقاد  اما  شده 
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک این تغییر 
کاربری را به کلی تکذیب کند و بگوید خبرهای 

منتشر شده »فضاسازی« است.
ایسنا  تغییرات،  این  از  بسیار  انتقاد  از  بعد 
جوابیه موسسه ملک را منتشر کرده که در 
از فضاسازی های  پاره ای  آمده »برخالف  آن 
ناآگاهانه و غیرمنصفانه، خانه تاریخی ملک، 
است  شده  »کبابخانه«  نه  »دیزی سرا«،  نه 
پیش  دهه  دو  مانند  مردم  روی  به  نه  و 
بسته است. « این تکذیبیه در حالی است 
که دو سال پیش این عمارت تاریخی که بر 
وقف  ملک،  حسین  حاج  وقف نامه  اساس 
کتابخانه و موزه است به رستوران و فروشگاه 
صنایع دستی تبدیل شد و اکنون رستوران، 
برپاست.  آن  سفره خانه، چایخانه و کافه در 
به  ملک  حاج حسین  وقف نامه  شروط  در 
صراحت آمده است که این خانه باید کتابخانه 
برای  ابدًا ممحض  مزبوره  بماند: »خانه های 
کتابخانه است چنانکه االن هم هست و در 
هیچ عصری قابل تغییر و تبدیل باحسن و 
غیرهما و مورد هیچگونه استفاده بغیر عنوان 
مزبور از قبیل اجاره و غیرها نخواهد بود که 
الوقوف علی حسب ما یقفها واقفها و فقط 
ممدومهّیا بسرای کتابخانه و ورود مستفیدین 
و توقف موقت آنان در موقع استفاده است و 
کتابخانه مزبور چنانکه ذکر شد همین تهران 
و همان عمارات مزبور بوده است که در هیچ 
عصری و هیچ وقتی حق تغییر محل و نقل 
را بمحل  باقی مذکورات  کتب و مصاحف و 
در صورتیکه  واقف  اما خود  و  ندارد…  دیگر 
کرد  احراز  را  وقف  صرفه  و  دید  مصلحت 
میتواند تبدیل بمحل دیگر نماید و این حق 

فقط خاص خود واقف است الغیر.«
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک که زیر 
رضوی  قدس  آستان  تولیت  مستقیم  نظر 
اداره می شود، توضیح داده است: »کتابخانه 
ملک در بازار، حدود 400 متر وسعت داشت، 
اما پس از انقالب اسالمی و در راستای عمل 
برای  ملک(  حسین  )حاج  واقف  نیت  به 
با مساعدت  جابه جایی کتب و اشیاء موزه، 
بنایی  رضوی،  قدس  آستان  پیگیری  و 
شایسته به مساحت 11000 متر مربع احداث 
و بهره برداری شد… پس از آن، خانه تاریخی 
با این جابه جایی، دیگر بدون کاربری  ملک 
استصوابی  ناظر  پیگیری های  با  بود،  مانده 
عزت ملک  بانو  )زنده یاد  ملک  موقوفات 
ملک، دختر بزرگ حاج حسین آقا ملک( و 
همراهی آستان قدس رضوی در همان سال 
در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. درهای 
تا سال  از همان سال 1376  اما  این خانه، 
1397 به روی همگان بسته بود و هیچ گونه 
به ویژه  این رو شهروندان  از  نداشت،  کاربری 
دوستداران خانه های تاریخی امکان بازدید از 

نداشتند.« را  تاریخی  زیبای  این خانه 
ملک  موسسه  توضیحات  دیگر  بخش  در 
کاربری های  تعریف  »پیگیری  موضوع  به 
عموم  استفاده  برای  اجتماعی  و  فرهنگی 
اینکه  به  اشاره  با  و  شده  پرداخته  مردم« 
ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس 
رضوی در خرداد 1397 بر بازگشایی این بنا 
»با کاربری های فرهنگی- اجتماعی« تاکید 
ناظر  »موافقت  با  می کند که  اضافه  داشته، 
کاربری های  تعریف  با  موقوفه  استصوابی 
اعتبار  با  ملک  تاریخی  خانه  گردشگری« 
از  پس  و  رضوی  قدس  آستان  از  دریافتی 
در  ضروری  و  اضطراری  مرمت های  انجام 
»بر  مؤسسه  و  بازگشایی شد  سال   همان 
حوزه  با  مرتبط  ارائه کاربری های  با  شد  آن 
گردشگری به بخش هایی از این خانه زمینه 
تامین هزینه های نگهداری و مرمت، حفاظت 
ارائه  برای  را  تاریخی  این خانه  بازگشایی  و 
فراهم  گردشگران  و  شهروندان  به  خدمات 

آورد«.
در بخش دیگر نیز با اشاره به »مصداق های 
ایران  در  گردشگری  کاربری های  متعدد 
»این گونه  که  است  شده  یادآور  جهان«  و 
گردشگری  حوزه  با  مرتبط  کاربری های 
چایخانه،  سنتی،  رستوران  )همچون 
در  رایج  پدیده ای  و کافه کتاب(  شربت خانه 
جهان امروز در زمینه احیا و نگهداری بناها و 

می آید.« شمار  به  تاریخی  خانه های 
این جوابیه اما منتقدان را قانع نکرده است 
ملک،  حاج حسین  وقف نامه  خالف  چرا که 
خانه پدری او که خودش آن را به کتابخانه 
تبدیل کرده بود، به دست متولیان امر با هدف 
»گردشگری« به غذاخوری تبدیل شده است. 
ملک  خانه  »تبدیل  خواندن  »فضاسازی« 
انتقاداتی که  به  پاسخ  برای  دیزی سرا«  به 
درباره کاربری غیرفرهنگی در خانه وقفی حاج 
بازار مطرح شده، منتقدان  حسین ملک در 
را بیشتر برآشفته چرا که با وجود تکذیب ها 
و توجیه ها، عمارتی که وقف موزه و کتابخانه 
بود، اکنون رستوران و کافه و چایخانه در خود 

دارد.

کلر از گروه تحقیقاتی انگلیس 
می گوید: ممکن است بخشی از 
دی ان ای یک ببر را شناسایی کنید ولی 
هم اکنون نمی توانیم مطمئن باشیم 
که این دی ان ای چه زمانی از حیوان 
منتشر شده است. می تواند چند دقیقه 
باشد یا چند ساعت یا چند روز پیش. 
این یکی از جنبه های این فناوری 
است که باید برطرف کنیم

هوایی که تنفس می کنیم مخلوطی است از گازهای نیتروژن و اکسیژن به همراه مقدار کمی دی اکسید کربن، نئون و هیدروژن. اما 
عالوه بر گاز مواد دیگری نیز در هوا وجود دارد. دانشمندان در آخرین تحقیقات خود کشف کرده اند که حیات وحش از خود نوعی ردپای 
ژنتیکی نامرئی به جای می گذارد. در واقع می توان گفت موجودات کره زمین دی ان ای خود را در هوا پخش می کنند و دانشمندان از 
طریق هوا دی ان ای موجوداتی را تشخیص می دهند که آن اطراف زندگی می کنند یا از آنجا گذر کرده اند. کمی پس از شروع سال نو بود 
که گروهی از محققان انگلیسی به این نتیجه رسیدند. همزمان با انگلیسی ها، دانشمندان دانمارکی نیز به طور جداگانه ای درباره این 
موضوع تحقیق کرده بودند. نتیجه هر دو گروه تحقیقاتی یکی بود؛ کشف راهی مطمئن برای شناسایی حضور حیات وحش به ویژه از 

گونه های نادر در مناطق کویری، جنگلی و دیگر مکان های غیر قابل دسترس.

همزمان با انگلیسی ها، گروهی 
دیگر از محققان به ریاست 

کریستینا لینگارد و کریستین 
بوهمان در دانشگاه کپنهاگ به 
همین اکتشافات رسیدند. آنها 
در تحقیقات خود هوای اطراف 

چندین نقطه در باغ وحش 
کپنهاگ را جمع آوری کردند و 

در نهایت توانستند از طریق 
دی ان ای باقیمانده در فیلترها 

49 گونه را شناسایی کنند
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مختار: اگر سازمان برنامه 
و بودجه یا سازمان محیط 
زیست ابزار قانونی یا ضمانت 
اجرایی الزم را برای پاسداری از 
محیط زیست ندارند، از طریق 
رئیس جمهور یا ارسال الیحه به 
مجلس اقدام کنند

تعدادی از محوطه های تاریخی 
و باستانی جنوب کرمان در 
بارندگی  و سیل اخیر دچار 
آب گرفتگی شده اند اما هنوز 
میزان خسارت وارده شده 
مشخص نیست 

بودجه

محوطه

نامه نماینده آبادان به رئیس سازمان برنامه و بودجه

جلوی بودجه دهی به پروژه های بدون مجوز را بگیرید

سیل به میراث کرمان خسارت زد

|پیام ما| نماینده مردم آبادان در مجلس 
سازمان  رئیس  به  نامه ای  در  دیگر  بار 
از  کرد  درخواست  او  از  بودجه  و  برنامه 
تخصیص بودجه به پروژه های بدون مجوز 
قانونی یا پروژه هایی دارای مجوزی که به 
نکرده اند،  عمل  مجوزها  در  مندرج  شروط 

شود. جلوگیری 
مسعود  به  خطاب  مختار  جلیل  نامه  در 
آمده  قانونی  مواد  به  اشاره  با  میر کاظمی 
موظفند  اجرایی  »دستگاه های  است: 
مطالعات  مرحله  در  و  اجرا  از  پیش 
از  پیش  و  مکان یابی  امکان سنجی،  و 
اخذ  به  اقدام  اجرایی  عملیات  هرگونه 
در  محترم  دولت  آنکه  حال  کنند.  مجوز 
ادامه روند غیرقانونی دولت های گذشته و 
بر خالف ماده 23 قانون الحاق برخی مواد 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به 
پیشنهاد  به  اقدام   1393 مصوب  دولت 
در  سرمایه ایی  دارایی های  تملک  طرح 
حذف  از  و  می نماید  بودجه  های  ردیف 
محیط  مجوز  فاقد  پروژه های  ردیف های 
زیستی و سایر مجوزات قانونی در بودجه 
اگر  آن  نکته  می کند.  خودداری   1401
سازمان برنامه و بودجه یا سازمان محیط 
اجرایی  ضمانت  یا  قانونی  ابزار  زیست 

الزم را برای پاسداری از طبیعت و محیط 
موجود  قوانین  قالب  در  ایران  زیست 
بار  زیر  از  دادن  به جای جا خالی  ندارند 
قصورهای  یا  فعل ها  ترک  یا  و  مسئولیت 
احتمالی مطابق اصل 138 قانون اساسی 
طریق  از  یا  و  جمهور  رئیس  طریق  از 

کنید.« اقدام  مجلس  به  الیحه  ارسال 
با اشاره به مکاتبه پیشین  آبادان  نماینده 
رییس  با  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
411 پروژه در الیحه  مجلس درباره وجود 
مجوزهای  »احتماال  که   ،1401 بودجه 
پرسش  این  و  ندارد«  نیز  را  دیگر  قانونی 
اینکه  فرض  »با  که  می کند  مطرح  را 
فهرست اعالمی از طرف اینجانب مشمول 
آیا کلیت فهرست  نیست  طرح های جدید 
قدیمی  های  نیز طرح  اعالمی  پروژه   411
به  پرسش  این  می شدند؟«  محسوب 
تکذیب سازمان برنامه و بودجه اشاره دارد 
»جریان سازی  را  منتشرشده  خبرهای  که 
بود:  آمده  آن  در  و  خوانده  رسانه ای« 
مجازی  فضای  فعاالن  و  رسانه    ها  »برخی 
محیط زیست  سازمان  نامه  به  استناد  با 
مدعی  مجلس  نمایندگان  از  یکی  و 
اختصاص منابع به 400 طرح بدون مجوز 
محیط زیستی در بودجه 1401 شده    اند که 

این ادعاها از اساس مردود است. سازمان 
برنامه    وبودجه کشور تا قبل از سال 1399 
ملزم  مقررات  و  قوانین  از  هیچ     یک  در 
محیط  حفاظت  سازمان  از  مجوز  اخذ  به 
در  پیشنهاد طرح    های جدید  برای   زیست 

است.« نبوده  بودجه  الیحه 
رئیس  به  نامه اش  ادامه  در  مختار  جلیل 
می گوید:  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بر  بودند  موظف  گذشته  »دولت های 
دستورالعمل   3 ماده   3 تبصره  طبق 
برخی  الحاق  قانون    23 ماده  اجرایی 
مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد 
پیشنهاد  که   1393 مصوب  دولت  مالی 
را  اجرا  و  مطالعه  ماهیت  با  هایی  طرح 
از  بود  ممنوع کرده  را  همزمان  صورت  به 
مطالعه  ماهیت  با  پروژه هایی  دادن  قرار 
خودداری   1401 بودجه  در  حداقل  اجرا  و 
اما  کند.  اصالح  را  گذشته  غلط  رویه  و 
درست بر خالف قانون این رویه در بودجه 
می توان  جمله  آن  از  که  شد  تکرار   1401
اجرای  و  مطالعه  همزمان  عناوین  به 
استان های  شرب  آب  انتقال  پروژه های 
البرز و تهران از سد طالقان، انتقال آب به 
شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب 
خزر به فالت مرکزی، انتقال آب به فالت 

مرکزی، سد ماربر، سد بلبرو ... در بودجه 
کرد.« اشاره   1401 سال 

اینکه  فرض  »با  می دهد:  ادامه  او 
فهرست  ارسال  از  زیست  محیط  سازمان 
به  زیستی  محیط  مجوز  فاقد  پروژه های 
کرده  خودداری  بودجه  و  برنامه  سازمان 
ماده  الف  بند  اساس  بر  آنکه  یا  و  باشد 
زیستی  محیط  ضوابط  الحاق  قانون   23
که  الحاق   2 ماده  آیا  بود  نشده  تعیین 
ردیف های  در  ها  پروژه  گرفتن  قرار  شرط 
سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های 
اساسی، سند  قانون  چارچوب  در  را صرفا 
که  توسعه  ساله  پنج  قوانین  چشم انداز، 
مالی،  زیستی،  محیط  مطالعات  دارای 
است  کرده  امکان پذیر   ... و  اجتماعی 
غیرشفاف بود که سازمان برنامه و بودجه 
 105 مواد  در  قانون  صریح  نص  بر خالف 
قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون 
 192 ماده  الف  بند  توسعه،  چهارم  برنامه 
قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 
را  خود  توسعه  ششم  برنامه  قانون   38
از سازمان  زیستی  از مجوز محیط  بی نیاز 
قانونی  مجوزات  سایر  یا  و  زیست  محیط 
منابع   ، فرهنگی  میراث  مجوز  نظیر  دیگر 

می دانست؟«  ... و  طبیعی 
مماشات  مجلس  نماینده  این  اعتقاد  به 
دهه  دو  طی  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اراده ای  هیچ  که  بوده  شکلی  به  گذشته 
مجوزهای  فاقد  پروژه های  حذف  برای 
قانونی در ردیف های بودجه وجود نداشته؛ 

قانون   50 ماده  خالف  بر  که  جایی  تا 
محاسبات عمومی مصوب 1366، اقدام به 
تخصیص بودجه به پروژه های بدون مجوز 
فیزیکی  پیشرفت  دارای  بعضا  قانونی که 
شده اند، کرده است. مختار اضافه می کند: 
بودجه  و  برنامه  سازمان  شرایط  این  »در 
در  ردیف ها  این  حذف  به  اقدام  تنها  نه 
بهانه  به  بلکه  است  نکرده  سنواتی  بودجه 
پادارشدن طرح ها در بودجه سنواتی سال 
1401 نیز تکرار کرده است. حال آنکه شرط 
و  سنواتی  بودجه  در  طرح ها  شدن  پادار 
دارایی  تملک  طرح های  در  گرفتن  قرار 
اخذ مجوزهای قانونی است نه صرفا قرار 

بودجه.« ردیف های  در  پروژه  گرفتن 
او در پایان با اشاره به اینکه مطابق ماده 
مصوب  عمومی  محاسبات  قانون   50
فهرست  در  پروژه ها  گرفتن  قرار   1366
نادیده  منزله  به  مجلس  مصوب  بودجه 
رئیس  از  نیست،  موضوعه  قوانین  گرفتن 
سازمان برنامه و بودجه درخواست می کند 
و  زیست  محیط  سازمان  با  هماهنگی  با 
از  مجوز،  متولی صدور  دیگر دستگاه های 
تخصیص بودجه به پروژه های بدون مجوز 
به  که  مجوز  دارای  پروژه های  و  قانونی 
نکرده اند  عمل  مجوزها  در  مندرج  شروط 
به  نامه  این  رونوشت  کند.  خودداری 
اصل  کمسیون  زیست،  محیط  سازمان 
و  بازرسی  سازمان  محاسبات،  دیوان   ،90
ارسال  بودجه مجلس  برنامه و  کمیسیون 

است. شده 

معاون میراث فرهنگی استان کرمان گفت: در 
تاریخی  بنای  تخریب  اخیر  روزهای  بارندگی 
تاکنون نداشته ایم اما بارش ها به برخی اماکن 
بناهای تاریخی خسارت وارد کرده است که  و 
هستند.  برآورد خسارت  حال  در  کارشناسان 

مجتبی شفیعی به ایرنا توضیح داد: کارشناسان 
پایش های  و  بازدید ها  استان  فرهنگی  میراث 
منظمی طی چند روز گذشته از اماکن و بناهای 
تاریخی در نقاط مختلف استان کرمان داشتند و 

خسارت وارده به بناهای تاریخی تاکنون بیشتر 
مربوط به ارگ راین، بعضی از بناهای تاریخی 

شهر کرمان و شهرستان بافت بوده است. 
جنوب  در  سیالب  گستردگی  به  اشاره  با  او 
استان  جنوب  در  کرد:  عنوان  کرمان  استان 
اغلب محوطه های تاریخی و باستانی داریم که 
تعدادی از آنها دچار آب گرفتگی شده اند که با 
فرونشست آب و سیالب میزان خسارت وارده 

مشخص  می شود.  شده 

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
به  وارده  خسارت  تصریح کرد:  استان کرمان 
اماکن عادی متفاوت است  با  تاریخی  اماکن 
آسیب  یا  شوند  تخریب  اگر  بناها  این  چون 
ببینند، جز زیان مالی بخشی از تاریخ و میراث 
فرهنگی کشور و استان از  بین  می رود که گاهی 
قابل جبران نیست. او با اشاره به کمبود اعتبار 
برای بازسازی و مرمت آثار تاریخی تاکید کرد: 
متاسفانه در مواقع بحرانی مانند سیل یا زلزله 

ببینند،  آسیب  فرهنگی  و  تاریخی  اماکن  اگر 
نظر گرفته  در  برای جبران  اعتبار خاصی  هیچ 

است. نشده 
برای  مسئوالن  است  الزم  داد:  ادامه  شفیعی 
استان کرمان که دارای جاذبه های تاریخی و آثار 
جهانی و ملی زیادی است، در این مواقع اعتبار 
ویژه ای برای میراث فرهنگی در نظر بگیرند تا کار 
مرمت و بازسازی موارد آسیب دیده به سرعت 
انجام شود و شامل مرور زمان و آسیب بیشتر 
نشود.او بیان کرد: درباره ترمیم کاشی های گنبد 
شاه نعمت هللا ولی ماهان کرمان که سال گذشته 

استحکام  بود،  دیده  خسارت  بارندگی  اثر  بر 
بخشی بنا انجام شده و به زودی با بهتر شدن 
دیده  آسیب  بخش  کاشی های  جوی  شرایط 
هفته  شدید  بارندگی های  ترمیم  می شود.در 
جاری، خسارت سیالب در نقاط مناطق جنوبی 
و شرقی استان کرمان زیاد برآورد شده است 
و تالش برای امدادرسانی همچنان با حداکثر 

ادامه دارد. ظرفیت 
جنوب کرمان یک هفته پیش نیز درگیر سیل 
ایجاد  را  فراوانی  خسارت های  بود که  شدید 

بود. کرده 
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 نگاهی متفاوت به فعالیت های معدنی از منظر منابع آب و محیط زیست در دومین روز از همایش

»توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی«

لزوم بازتخصیص منابع آب در بخش صنعت و معدن
 عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران: در مسیر صنعتی شدن و توسعه صنعتی الزم است

در مدیریت منابع آب تجدید نظر کنیم

| سمت |

| نویسنده |

چارسوق

|  
رنا

  ب
|

معادن تنها در دوره بهره برداری نیست که آسیب های جبران ناپذیر محیط زیستی به دنبال دارند. فعالیت های ناپایدار معدنی بدون 
توجه به اصول توسعه پایدار و تنها با اهداف اقتصادی و بهره برداری مقطعی از منابع یک منطقه، می تواند تا سال ها سالمت انسان ها و 
محیط زیست منطقه را تهدید کند. آلودگی ها، بهره برداری غیراصولی از منابع آب و همچنین بی توجهی به تکنولوژی های روز دنیا برای 
کاهش آالیندگی محیطی صنایع معدنی همه جزو مواردی است که با اصول و اهداف توسعه پایدار در تناقض است. بر اساس نظرات 
کارشناسان حاضر در دو پنل محیط زیست و آب در همایش »توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی« عملکرد معادن کشور در این 
زمینه چندان قابل دفاع نیست و آثار و تبعات محیط زیستی فعالیت های معدنی در کشور نیازمند بازنگری جدی است. چرا که ادامه 
این روند در بلند مدت و با توجه به نیازهای اقتصادی کشور به فعالیت های معدنی می تواند آسیب های جبران ناپذیری به سالمت نسل 

بعد و محیط زیست کشور وارد کند.

نقطه اتصال صنعت با محیط زیست کجاست؟ 
منابعی  از  می کند  فعالیت  که  صنعتی  هر 
یکی  دارد.  خروجی هایی  و  می کند  استفاده 
از خروجی ها تولیدات مربوط به این صنعت 
است و خروجی دیگر آلودگی هایی است که 
زیست  محیط  وارد  خود  فعالیت  نتیجه  در 
از منابع  بهره برداری  می کند. صنایع در حوزه 
وارد می کنند.  زیست  به محیط  آسیب هایی 
نیاز  برای فعالیت  به طور مثال یک صنعت 
به منابع آب دارد. اما تاسیسات این صنعت 
در محلی مستقر شده که منابع آب کافی در 
در  موضوع  این  مصادیق  با  ندارد.  دسترس 
دلیل  به  هستیم.  آشنا  مختلف کشور  نقاط 
اینکه موضوع آمایش سرزمین در ایران چندان 
مناطقی  در  معموال  صنایع  نبود،  توجه  مورد 
اقتصادی  بازده  بتوانند  که  شده اند  مستقر 
بیشتری داشته باشند. این بازدهی اقتصادی 
بزرگترین مشکل صنایع در مواجهه با محیط 
زیست است.در موضوع مربوط به منابع شاهد 
هستیم که صنایع در مناطقی مستقر شده اند 
اولیه )معدن( نزدیک باشند  که یا به منابع 
-صنایع فوالد و مس و..-  یا در مناطقی که 
نیروی کار ارزانتر با سرعت و سهولت بیشتر 
بازار  یا در کنار  باشند، و  در دسترس داشته 

مصرف محصوالت. در این میان تنها چیزی 
از  نگرفته است استفاده  که مورد توجه قرار 
هنگام  در  مثال  به طور  است.  جانبی  منابع 
برای  صنعت  نیاز  آب که  منابع  به  جانمایی 
فعالیت است، توجه نشده، یا به منابع انرژی 
-برق و گاز- نیز چندان توجهی صورت نگرفته 
است. به همین دلیل بعد از استقرار صنایع 
به اجبار لوله کشی  های گاز مختص صنعت با 
هزینه باال یا دکل های فشار قوی برق یا انتقال 
آب برای تامین آب مورد نیاز صورت می گیرد. 
جای  در  منابع  از  استفاده  نتیجه  موارد  این 
نادرست است. امری که باعث بروز پیامدهای 
آینده  در  اجتماعی  و  زیستی  محیط  ناگوار 
زاینده رود  آن خشکی  بارز  نمونه  بود.  خواهد 
است. یکی از دالیل خشکی زاینده رود استقرار 
صنایع و زمین های کشاورزی در اطراف این 
رودخانه است که در گذشته انجام شده است. 
در مجموع باید گفت صنایع از منابع حیاتی و 
محیط زیستی استفاده می کنند. در حالی که 
ساده ترین تعریف توسعه پایدار این است که 
در حال حاضر از منابع به شکلی استفاده کنیم 
که آیندگان برای تامین منابع مورد نیاز خود 
دچار مشکل نشوند.بسیاری از صنایع در دنیا 
با رویکرد توسعه پایدار، روش های نوینی برای 

فعالیت خود در نظر گرفته و یا برنامه هایی 
برای کاهش و بهینه سازی مصرف منابع دارند. 
اما در کشور ما این موضوع به ندرت محقق 
شده است. علت اینکه ما به سراغ بهینه سازی 
این  علت  چیست؟  نمی رویم  منابع  مصرف 
است که منابع ارزان در اختیار ما قرار می گیرد. 
به ویژه در صنعت و کشاورزی. چرا ما به سمت 
مصرف  بهینه سازی  برای  سیستم ها  ارتقای 
منابع نمی رویم. علت دسترسی به منابع ارزان 
قیمت است. در نتیجه اگر تعرفه های منابع 
متناسب با خروجی صنعت در نظر گرفته شود 
و در کنار آن تالش هایی برای ارتقای سطح 
بهره مندی از تکنولوژی در صنایع صورت گیرد، 
می توان گفت که به سمت بهینه سازی مصرف 
انرژی حرکت کرده ایم. اما وقتی هیچ یک از 
این اتفاقات نیفتاده باشد، نمی شود صنعت 
را مجبور کرد که به روش های گران قیمت در 
جهت تحقق بهینه سازی مصرف انرژی رو آورد 
در حالی که دسترسی به منابع ارزان قیمت 
سهل تر است. یکی دیگر از نقاط تقابل صنایع 
با محیط زیست ورود آلودگی ها و  و معادن 
محصوالت جانبی صنعت به محیط است. این 
آلودگی ها اغلب آلودگی آب و هوا و فاضالب 
است. وقتی یک صنعت دسترسی به منابع 

انرژی محدود می شود و در کنار شهر بزرگی 
مثل تهران مستقر شده است، چه راهکاری 
برای کاهش این آلودگی  ها دارد؟ وقتی منبع 
انرژی که به او تحویل داده می شود یا گازوییل 
است یا مازوت، حتی اگر اعالم کند که مازوت 
نمی سوزاند، آیا باید این صنعت را مجبور کرد 
که فیلترهای دوده خاص تهیه کند؟ بله! اگر 
این صنعت مجبور شده منبع انرژی خود را بر 
پایه مازوت قرار دهد و آلودگی محیط زیستی 
را ایجاد کند که امکان خودپاالیی را از محیط 
بگیرد، باید به سمت تکنولوژی های پیشرفته تر 
در حوزه هوا برود. در حوزه آب و فاضالب هم 
مشابه همین وضعیت وجود دارد.الزم است 
از ابتدا که یک فعالیت صنعتی در منطقه ای 
محیط  ابتدایی  مطالعات  می شود،  مستقر 
زیستی صورت گیرد و بر اساس این مطالعات 
صنعت ملزم به رعایت اصولی در فعالیت خود 
ویژه  به  زیستی  محیط  استانداردهای  شود. 
در حوزه صنایع وضعیت مناسبی ندارند. هنوز 
استانداردهای محیط زیستی بر مبنای غلظت 
استانداردهای  که  حالی  در  است.  آلودگی 
محیط زیستی به خصوص در حوزه صنعت 
باید از استانداردهای غلظتی به سمت جرمی 

)وزنی( تغییر کند.

به منابع معدنی است.  ایران وابسته  اقتصاد 
در نتیجه الزم است راه های استفاده صحیح 
از این منابع در جهت توسعه پایدار را بدانیم. 
توسعه پایدار ارتباط نزدیکی با توسعه جامعه 
دارد. جایی که هزینه های توسعه به نسل های 
آینده منتقل نمی شود و یا برای جبران چنین 
از  وقتی  شاید  می شود.  تالش  هزینه هایی 
مفهوم توسعه پایدار در صنایع معدنی صحبت 
به  بگیرد.  شکل  متناقض  مفهومی  می شود، 
دلیل اینکه معادنی هستند که به علت عیار 

پایین تعطیل شده اند.
چرا توسعه پایدار در معادن اهمیت دارد؟ طبق 
معدنی  مواد  جهانی  مصرف  رسمی  آمار های 
برابر  سه   2017 تا   1970 سال های  فاصله  در 
رشد  جهان،  جمعیت  افزایش  است.  شده 
فعالیت های اقتصادی منجر به افزایش تقاضا 
مواد  از  استفاده  بحران  با  دنیا  امروز  و  شده 
رشد  امر  این  چند  هر  است.  روبرو  معدنی 
نظر  از  اما  دارد  پی  در  اجتماعی  و  اقتصادی 

محیط زیستی آسیب هایی به دنبال دارد که 
اغلب جبران ناپذیر است. فعالیت های معدنی 
تاثیرات مثبت و منفی بر اهداف توسعه پایدار 
دارند. از 17 هدف کالن که برای توسعه پایدار 
تعیین شده است، فعالیت های معدنی، بر 11 
هدف تاثیر مثبت یا منفی دارند. از آثار منفی 
می توان به تولید آالینده ها، تاثیرگذاری بر منابع 
آب و خاک اشاره کرد. هر فعالیت معدنی از 
اقتصادی،  در سه بخش  پایدار  توسعه  جنبه 
اجتماعی و محیط زیستی قابل بررسی است.
بر  معدنی  صنایع  منفی  آثار  میان  این  در 
در  بیولوژیک  تغییرات  محیط زیست شامل 
خاک، آلوده کردن آب های جاری و زیرزمینی 
و انتشار گازهای گل خانه ای و ریزگردها است. 
معدن  نوع  به  بسته  مختلفی  آالینده های 
منتشر  اطراف  شهرهای  و  معدن  اطراف  در 
می شود. به ویژه در اطراف معادنی که مدیریت 
صحیح و درستی در فعالیت آنها وجود ندارد. 
صورت  بررسی های  و  مطالعات  اساس  بر 

از  گلخانه ای  گازهای  کل  درصد  یک  گرفته 
معادن تولید می شود. در نتیجه این آالینده ها 
بیماری های مختلفی از بیماری های ریوی تا 
مشکالت عصبی و گوارشی و کلیوی کارگران 
حوزه معدن را تهدید می کند. اما این بیماری ها 
محدود به کارگران معدن نیستند، این آالینده ها 
اطراف معدن  در  و روستاهایی که  در شهرها 
ساکنان  میان  در  بیماری ها  این  هم  هستند 
این  توجه  قابل  نکته  اما  می شود.  مشاهده 
یک  می دهد  نشان  بررسی ها  که  است 
معدن تنها در زمانی که مورد بهره برداری قرار 
می گیرد، مشکل زا نیست. حتی بعد از اتمام 
همچنان  معدن،  شدن  تعطیل  و  بهره برداری 
آالیندگی معدن ادامه دارد. پژوهشی در مورد 
افریقا، 10 سال  در  روی  و  یک معدن سرب 
بعد از اتمام بهره برداری انجام شد و در جریان 
این پژوهش مشخص شد که در خون بومیان 
مناطق حومه معدن میزان زیادی سرب وجود 
آب های  داد که  نشان  بررسی ها  ادامه  دارد. 

زیرزمینی مناطق اطراف معدن آلوده به سرب 
است. عالوه بر این در هوای منطقه هم آلودگی 
باالیی مشاهده شد که نتیجه وزش باد روی 
معدن  فعالیت  بود.حوزه  معدن  باطله های 
گسترده است. در هر معدن بسته به فعالیتی 
که انجام می شود، در تمام مراحل از اکتشاف و 
توسعه تا فعالیت های عملی، انتشار آالینده ها 
اتفاق می افتد. به همین دلیل برای پیشگیری 
تمام  سالمت  و  زیستی  محیط  تبعات  از 
بخش ها و فعالیت های مربوط به یک معدن 

باید مورد مطالعه قرار گیرد.
گام  پایدار  توسعه  جهت  در  می خواهیم  ما 
معادن  ما  مختلف کشور  مناطق  در  برداریم، 
این  اقتصاد  به  نیاز  هستند  فعال  بسیاری 
معادن برای اشتغال زایی و فقرزدایی داریم. از 
سوی دیگر باید به سالمت افرادی که در این 
مناطق مشغول به کار هستند و یا در اطراف 
آن زندگی می کنند اهمیت دهیم. تا بتوانیم در 
جهت تحقق اهداف توسعه پایدار گام برداریم. 

| حبیب هللا فتاحی  |

|  کارشناس محیط زیست شهرداری تهران |

|  مهتاب فوالدی  |

| کارشناس محیط زیست و پسماند مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران |

استانداردهای محیط زیستی در صنایع وضعیت مناسبی ندارند

تناقض میان توسعه پایدار و صنایع معدنی

در  آب  تامین  حوزه  در  اینکه  وجود  با 
کشاورزی  و  شرب  و  صنعت  بخش های 
آمار  هنوز  دارد،  وجود  بسیاری  مشکالت 
دقیقی از سهم هر مصرف منابع آب در هر 
موضوع  این  از  بخشی  ندارد.  وجود  بخش 
و  اطالعاتی  منابع  بر  دولت  چنبره  از  ناشی 
نظام  ویژگی های  دلیل  به  بخشی  و  آماری 
کشوری  در  است.  کشور  در  آب  حکمرانی 
بسیار  معدنی  لحاظ  از  می کنیم که  زندگی 
زرخیز است و استان های مثل کرمان و یزد 
نظر  از  و سمنان که  و سیستان و بلوچستان 
بزرگ  ذخایر  و  هستند،  غنی  معدنی  منابع 
هیدروکربنی در اختیار داریم و از سویی در 
ابتدای مسیر صنعتی شدن قرار داریم و در 
عین حال با توجه به سیاست حاکمیت مبنی 
بر افزایش جمعیت و لزوم ایجاد شغل برای 
این جمعیت جدید، کامال مشخص است که 
کشور در آغاز یک دوره مصرف باالی آب در 
صنایع قرار گرفته است. به عبارتی در مسیر 
است  الزم  توسعه صنعتی  و  صنعتی شدن 
در مدیریت منابع آب تجدید نظر کنیم. بر 
اساس تعاریف کالسیک حوزه آب می توانیم 
آبی  منابع  مدیریت  چهارم  دوره  در  را  ایران 
که  بود  دوره ای  اول  دوره  بگیریم.  نظر  در 
و  نداشت  وجود  مدیریتی  سامانه  هیچ 
دوره دوم  در  بود.  پاسخگوی مصارف  منابع 
و  سازی  سد  شکل گرفت،  عرضه  مدیریت 
برق دار شدن چاه های کشاورزی و پروژه های 
شیرین سازی آب دریا به مرور در حال آغاز 
بود و سخن از مدیریت عرضه بود. در دوره 
سوم مدیریت تقاضا به عنوان سیاست اصلی 
در پیش گرفته شد. طرح های تعادل بخشی 
و  فاضالب  تصفیه  تکنیک های  از  استفاده 
دریا  آب  شیرین سازی  طرح های  افزایش 
به  دست سعی کردیم  این  از  طرح هایی  و 
سمت مدیریت مصرف و تقاضا گام برداریم. 
اما در دوره چهارم نیازمند بازتخصیص منابع 
موجود  منابع  معنا که  این  به  آبی هستیم. 
ما  کردیم،  بهره برداری  آن  از  سال ها  که  را 
زمینه  در  بحران  آستانه  از  حاضر  حال  در 
وضعیت منابع آب عبور کرده ایم و 84 درصد 
و  می کنیم  مصرف  را  تجدیدپذیر  ذخایر  از 
نداریم.سوال  این مصرف  بر  هیچ مدیریتی 
طرف  یک  از  می توان کرد؟  چه  است  این 
سویی  از  و  شود  صنعتی  دارد  بنا  کشور 
آمارها نشان می دهد تا سال 2050 در منطقه 
خاورمیانه نیازمند دسترسی به آب به میزان 
40 درصد بیشتر از میزانی خواهیم بود که در 
حال حاضر در اختیار داریم. گزینه هایی در 
سال های اخیر در بخش معدن مورد توجه 
قرار گرفته است، استفاده از فاضالب تصفیه 
شده در شهرهایی که اطراف معادن و صنایع 
معدنی قرار دارند، یکی از این گزینه   هاست. 
و گزینه دیگر استفاده از شیرین سازی آب 

دریا برای استفاده در صنعت است. در مورد 
منابع آب مورد استفاده در صنعت بر خالف 
تمام  قیمت  مهم،  بسیار  موضوع  آب شرب 
شده آب است. به عبارتی در صنعت یا معدن 
به دنبال محصولی هستیم که باید توجیه و 
ارزش اقتصادی داشته باشد. با توجه به این 
موضوع نیازمند روش هایی برای استحصال 
آب خواهیم بود که قیمت تمام شده معقولی 

باشد. داشته 
از  دیگر  یکی  دریا  آب  شیرین سازی 
گزینه های موجود است که فی نفسه هزینه 
هستیم که  شرایطی  در  امروز  دارد.  باالیی 
قیمت تمام شده شیرین سازی آب دریا بین 
دنیا  مختلف  نقاط  در  دالر   2.7 تا  دالر   0.9
تکنولوژی هایی  و  روش ها  اما  دارد.  نوسان 
هزینه   بتوانیم  اینکه  برای  دارد  وجود 
را  اولیه  سرمایه گذاری  هزینه   و  بهره برداری 
کاهش می دهد. نکته حائز اهمیت این است 
که امریکا به تنهایی به اندازه بخش عمده ای 
در  آب  شیرین سازی  ظرفیت  خاورمیانه  از 
از  این منطقه  اینکه در  به رغم  اختیار دارد. 
دنیا منابع سطحی و رودخانه و دریاچه وجود 
و  آمریکا  در  آب  هزینه شیرین سازی  دارد. 
قیمت تمام شده هم در سرمایه گذاری اولیه 
و هم در هزینه بهره برداری، از عربستان که 
مالیات  و  دارد  اختیار  در  ارزان  کار  نیروی 
کمتری می پردازد، پایین تر است. علت این 
ایران  در  ویژه  به  و  خاورمیانه  در  است که 
تمام  قیمت  آوردن  پایین  دنبال  به  چندان 
شده در بخش های مختلف اقتصاد از جمله 
شیرین سازی آب دریا نیستیم. در صورتی 
که در نقاط دیگر دنیا این هزینه ها با دقت 
برای  مورد مطالعه قرار گرفته و روش هایی 
نکته  می شود.   گرفته  نظر  در  آنها  کاهش 
مهم این است که در ایران با وضعیتی مواجه 
هستیم که به دلیل پایین بودن قیمت آب و 
به تبع آن غیراقتصادی بودن سرمایه گذاری 
تکنولوژی  هر  ورود  برای  راه  آب،  حوزه  در 
مدرن و پیشرفته ای که بتواند باعث کاهش 
تمام شده، کاهش هدر رفت آب، و  قیمت 
افزایش بهره وری در تاسیسات آب و فاضالب 
شود بسته است. استفاده مجدد از فاضالب 
و بازچرخانی یکی دیگر از گزینه هاست. اما 
در مورد صنایع معدنی سوالی که باید پرسید 
یا  این است که چرا در کشور -به جز یک 
دو مورد- موضوع تصفیه فاضالب مورد توجه 
می شود؟  مواجه  با شکست  یا  نگرفته  قرار 
علت همان علت ذکر شده است: پایین بودن 
قیمت تمام شده خرید آب و غیراقتصادی 
حاتم  و  آب  بخش  در  سرمایه گذاری  بودن 
بخشی دولت در بخش آب و فاضالب. دولت 
تخصیص هایی را صورت می دهد که چه در 
برق و چه در آب راه را برای سرمایه گذاری در 

بخش آب و فاضالب را می بندد. 

حاصل  بهره وری  و  آب  اقتصاد  حوزه  در 
شاهد  معدن  بخش  در  آب  مصرف  از 
برآورد  تومان  هزار   67 هستیم که حدود 
عایدی مصرف هر مترمکعب آب در بخش 
عدد  این  اگر  است.   93 سال  در  معدن 
بگیریم  نظر  در  عنوان یک شاخص  به  را 
می توان  حتی  -و  مناسبی  نسبتا  شرایط 
گفت خوبی- را از نظر میزان مصرف آب 
نظر  از  می دهد.  نشان  کشور  معادن  در 
توزیع هم آمارهای رسمی نشان می دهد 
63 درصد از مصارف آب مربوط به بخش 
معادن فلزی است که حدود 50 درصد آن 
مربوط به معادن فلزی آهنی می شود. اما 
در معادن غیرفلزی 98 درصد از مصارف 
شن،  استخراج  معادن  به  اختصاص  آب 

ماسه و خاک رس دارد.
در سطح کشور سه استان اصلی مصارف 
خود  به  را  معدن  بخش  در  آب  عمده 
خراسان  کرمان،  داده اند:  اختصاص 
کشور  در  معادن  پراکنش  یزد.  و  رضوی 
کشور  زمین شناسی  شرایط  دلیل  به  ما 
می شود.  دیده  کویری  مناطق  در  اغلب 
آب  مصرف  می شود که  موجب  امر  این 
بر  رقم  این  چند  هر  باشد،  باال  معادن 
مترمکعب  میلیون   140 آمارها  اساس 
کشور  کل  مصارف  مقابل  در  که  است 
قرارگیری  اما  نباشد،  توجهی  قابل  عدد 
لحاظ کمی  به  مناطق کویری  در  معادن 
کل  از  درصد   26.6 پیدا می کند.  اهمیت 
عددی که به عنوان مصارف معادن کشور 
مورد  استان کرمان  در  است  شده  اعالم 
خراسان  در  درصد   20 است،  استفاده 
رضوی، 20 درصد استان یزد و 33 درصد 
از این مصارف به سایر استان های کشور 

جهانی  در سطح  می کند.  پیدا  اختصاص 
58 درصد از مصارف بخش معدن جهان 
سهم  البته  بود.  آسیا  در   2017 سال  در 
به  ادوار  در همه  زمینه  این  در  آسیا  قاره 
بوده است. قاره ها  از سایر  بیشتر  مراتب 
اگر بخواهیم تجاربی که در زمینه بهره وری 
به  کنیم،  مرور  را  دارد  وجود  آب  مصرف 
سناریوهای  رسید که  خواهیم  نکته  این 
افزایش  راهکارهای  عنوان  به  مختلفی 
معادن  بخش  در  آب  مصرف  بهره وری 
مشخص  طور  به  مورد  سه  دارد.  وجود 
معادن  تاسیسات  درون  به  مربوط 
بازیافت  و  مصرف  کاهش  که  می شود 
اساس  بر  است.  آب  بازچرخانی  و 
هر  برای  گرفته  صورت  پژوهش های 
کدام از این موارد راهکارها و پروژه هایی 
با هدف  پیشنهاد شده است که می تواند 
به  معادن  بخش  در  آب  مصرف  کاهش 

شود. گرفته  کار 
آب صورت  ممیزی  برآوردی که طرح  در 
گرفته است شاهد افزایش مصرف آب در 
به  توجه  با  معادن کشور هستیم.  بخش 
راستای  در   1425 برای سال  تکلیفی که 
در  تولیدات معدنی  فراورده های  افزایش 
طبیعی  است،  بخش شده  این  به  کشور 
افزایش  آب  مصرف  میزان  که  است 
موضوع  مهم  نکته  اما  داشت  خواهد 
به  وابسته  که  است  معادن  جانمایی 
قرارگیری  و  زمین شناسی  موقعیت های 
و  است  کشور  کم آب  مناطق  در  آنها 
ترسیم  انداز  چشم  در  که  استان هایی 
بیشترین  هم   1425 سال  برای  شده 
میزان مصرف آب در بخش معادن را به 

داد.  خواهند  اختصاص  خود 

| رضا حاجی کریم |

| عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران |

| علی حاجی مرادی |

| کارشناس مدیریت منابع آب |

نیازمند بازتخصیص منابع آب در صنایع هستیم

جانمایی معادن در مناطق کم آب

رضا حاجی کریم:
پایین بودن قیمت آب و به 
تبع آن غیراقتصادی بودن 

سرمایه گذاری در حوزه آب، 
راه برای ورود هر تکنولوژی 

مدرن و پیشرفته ای که بتواند 
باعث کاهش قیمت تمام 

شده، کاهش هدر رفت آب، و 
افزایش بهره وری در تاسیسات 
آب و فاضالب شود بسته است

حبیب هللا فتاحی:
اگر تعرفه های منابع متناسب با 

خروجی صنعت در نظر گرفته 
شود و در کنار آن تالش هایی 
برای ارتقای سطح بهره مندی 
از تکنولوژی در صنایع صورت 

گیرد، می توان گفت که به 
سمت بهینه سازی مصرف 

انرژی حرکت کرده ایم

مهتا فوالدی:
بررسی ها نشان می دهد یک 
معدن تنها در زمانی که مورد 

بهره برداری قرار می گیرد، 
مشکل زا نیست. حتی بعد از 

اتمام بهره برداری و تعطیل 
شدن معدن، همچنان آالیندگی 
معدن ادامه دارد. پژوهشی در 
مورد یک معدن سرب و روی 
در افریقا، 10 سال بعد از اتمام 

بهره برداری انجام شد و در 
جریان این پژوهش مشخص 
شد که در خون بومیان مناطق 

حومه معدن میزان زیادی 
سرب وجود دارد
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 پارلمان شهری

انتقاد رئیس شورای شهر اهواز
صنایع، حق آالیندگی خود را به شهرداری پرداخت نمی کنند 

رئیس شورای اسالمی شهر اهواز گفت: صنایع 
آالینده اهواز حق آالیندگی خود را به شهرداری 
به  محمودی  سیاوش  نمی کنند.  پرداخت 
ایمنا گفت: در ارتباط با صنایع اهواز، بیشتر 
پیگیری های شورای اسالمی شهر در خصوص 
یکی  بود،  شهرداری  آالیندگی  حق  مطالبات 
از ابزار مقابله با آالیندگی کار کردن در زمینه 
محیط زیست و فضای سبز است تا از تبعات 

آالیندگی ها برای مردم کمتر می شود.

آالیندگی  میزان  تعیین  آنجا که  از  افزود:  او 
و پیگیری جهت کاهش آن در شرکت ها در 
حوزه کاری سازمان محیط زیست است، از این 
سازمان می خواهیم که پیگیری های الزم جهت 

کاهش آالیندگی شرکت ها را انجام دهد.
رئیس شورای اسالمی شهر اهواز ادامه داد: 
الزم  اقدامات  آالینده  شرکت های  از  برخی 
داده اند  انجام  را  شهر  از  شدن  خارج  جهت 
است،  ویژه  منطقه  به  آنها  انتقال  بر  قرار  و 

از شرکت ها هنوز فعال هستند و  اما بعضی 
دارند. را  خود  آالیندگی های 

شورای  پیگیری های  عمده  کرد:  تاکید  او 
اسالمی شهر در زمینه دریافت مطالبات حق 
بتوانیم  تا  است  بوده  شرکت ها  از  آالیندگی 
محیط  حوزه  در  مطالبات  این  هزینه کرد  با 
به سالم سازی  نسبت  فضای سبز  و  زیست 

کنیم. اقدام  شهری  فضای 
محمودی تصریح کرد: نه تنها شهرداری اهواز 

بلکه تمام شهرداری های استان در این زمینه 
کاهش آالینده ها، مطالباتی دارند. در جلسه 
برای  پیگیری  جمهوری،  ریاست  معاونت  با 
صنایع  از  اهواز  شهرداری  مطالبات  پرداخت 
وزیر  با  به زودی در جلسه ای  و  مطرح شد 
مطالبات  خصوص  در  بیشتر  پیگیری  نفت 

از صنایع نفتی خواهیم کرد. شهرداری 
توجه  با  داد:  ادامه  اهواز  رئیس شورای شهر 
به اینکه حوزه تأثیر شرکت ها چندین شهر را 
شامل می شود، بر سر میزان مطالبات شهرداری 
اختالف نظرهایی وجود دارد و نمی توان عدد و 
رقم دقیقی به عنوان حق آالیندگی اعالم کرد به 

طوری که اعداد و ارقام متفاوتی به عنوان میزان 
مطالبات بیان می شود.

اضافه  اهواز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
کرد: با این حال صنایع در اهواز تا حدودی 
اما  می کنند،  پرداخت  را  خود  آالیندگی  حق 
لذا  نیست،  واقعی  میزان  به  پرداخت ها 
حق  کامل  پرداخت  پیگیر  اهواز  شهرداری 

است. آالیندگی 
او تاکید کرد: در این راستا یا باید مستندات 
کامل ارائه دهیم تا طرف مقابل بدهی خود 
را پرداخت کند و یا پیگیری الزم را از طریق 

مراجع قانونی انجام دهیم.

کرمان  استان  از  نواحی  در  بارندگی ها 
گرفته  شدت  گذشته  شب  دو  طی 
گذشته  روز  دو  کرمان  استاندار  است. 
روزهای  در  سیل  که  بود  کرده  اعالم 
تاثیر  را تحت  نفر  هزار   25 زندگی  اخیر 
همه  از  زینی وند  علی  است.  داده  قرار 
کرده  کمک رسانی  درخواست  دستگاه ها 
است و از ارتش و سپاه نیز خواسته تا 
در  بتوانند  که  کنند  ارسال  خودروهایی 

کنند.  حرکت  جازموریان  باتالق 

 3 کودک در سیل غرق شدند 
او در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی 
نیز خبر داده است 3 کودک بر اثر سیالب 
دادند:  سه کودک  از دست  را  خود  جان 
کهنوج(  در  نفر  یک  و  ریگان  در  نفر  )دو 
غرق  رودخانه  در  بی احتیاطی  علت  به 
به  دادند.  دست  از  را  خود  جان  و  شدند 
روستا   6 حدود  کرمان  استاندار  گفته 
و  دارند  موقت  اسکان  و  شدند  تخلیه 
شهر  از  بخشی  نیز  عنبرآباد  شهرستان  در 

دچار فرونشست شده و دستور تخلیه 50 
او  است.  شده  داده  ناحیه  این  در  خانه 
به  هفته گذشته  در  سیل  همچنین گفته 
هزار و 700 منزل مسکونی آسیب رسانده 

شدند.  تلف  نیز  دام  راس   500 هزار  و 

با روستاها،  ارتباطی  تنها راه   
است  تلفن 

شهر  در  حداقل  داده که  خبر  نیز  ایسنا 
شهری  تاسیسات  درصد   20 زهکلوت 
روستای   240 و  شدند  خسارت  دچار 

رودبار هم به محاصره سیالب در آمدند. 
نیز  جنوب  رودبار  فرماندار  پرورش،  علی 
و  شده  ملی  حد  در  رسانی  کمک  خواستار 
جایی که  یعنی  رودبار  است:  گفته  مهر  به 
و  زمین می گذارند  بر  را  بار خود  رودخانه ها 
طی دو روز گذشته ده ها رودخانه خروشان با 
دبی آب بسیار باال به این منطقه سرازیر شده 
تالش  تمام  شب گذشته  او  گفت:  است. 
خود را کردیم که مردم را از مناطق در معرض 
و همین مساله موجب شد  کنیم  دور  خطر 
به  زمینی  دسترسی  باشیم.  نداشته  کشته 
و  ندارد  وجود  زده  سیل  مناطق  از  بسیاری 
باید هر چه زودتر امداد هوایی شروع شود 
و در صورت لزوم از خودروهای خاص برای 
معرض  در  و  باتالقی  مناطق  به  دسترسی 

شود. استفاده  سیل 
که  می شود  اعالم  حالی  در  آمار  این   
رسانه ها  با  گفت وگو  در  ریگان  فرماندار 
را  شهرستان  این  روستای   75 شرایط 
باقری  امین  است.  کرده  اعالم  بحرانی 
وارد  آغاز سیالب  از  تاکید کرده است که 
شدن به این روستاها ناممکن بوده و تنها 
راه ارتباطی، تلفن بوده است. او همچنین  
از قطعی برق، آب و تلفن ثابت و تخریب 
و گفته  داده  خبر  شهرستان  این  راه های 
روی  ریگان  در  بارندگی  هیچ  است: 
مسیر  از  سیالب  چون  اما  است  نداده 
می شود  روانه  کویر  سمت  به  ریگان 
سیل  از  خشکسالی  وجود  با  ریگان 
خسارت های  سال  هر  و  می شود  متأثر 
زیادی به شهرستان وارد می شود. او در 
داده که  ایسنا خبر  به  دیگر  گفت وگویی 
مناطق  در  سیل  مفقودی های  از  نفر   3
کوهستانی این شهرستان پیدا شدند. 3 
نفر از اهالی دهنه عباسعلی که به دلیل 
ماشین  با  سیالب  و  بارندگی  افزایش 

بودند.  را گم کرده  راه  شخصی 

قلعه  31 روستای  آبگرفتگی   
گنج 

فرماندار قلعه گنج، یکی از نواحی متاثر 
 15 همچنان  داده که  خبر  نیز  سیل  از 
این شهرستان مسدود  در  راه روستایی 
است و 1200 واحد مسکونی نیز در این 
شدند.  شدید  آبگرفتگی  دچار  محدوده 

ایرنا تاکید  با  مهدی شهسواری در گفت وگو 
کرده است:  31 روستا دچار آبگرفتگی شدید 
در  روستایی  راه   15 همچنین  است.  شده 
طغیان  علت  به  گنج  قلعه  مرکزی  بخش 
تلفات  است.  مسدود  فصلی  های  رودخانه 
دام نیز بسیار سنگین بوده و با همت گروه 
اهالی  هالل احمر  و  بسیج  جهادی،  های 
اضطراری  اسکان  شاهی«  »جم  روستای 

کردند. پیدا 

200 میلیاردی  خسارت 
به راه های جنوب کرمان  

حمل نقل  و  راهداری  اداره کل  سرپرست 
دیروز  نیز  استان کرمان  جنوب  جاده ای 
 5 اصلی،  2محور  همچنان  کرده  تاکید 
علت  به  روستایی  راه   45 و  فرعی  محور 
طغیان رودخانه ها مسدود است. مجتبی 
علت  به  است که  تاکید کرده  محمودی 
عملیات  هیچ  عمال  رودخانه ها  طغیان 
راهداری در بستر رودخانه نمی توان انجام 
به  سیل  خسارت های  آخرین  او  داد. 
جمل و نقل جاده ای را 200 میلیارد تومان 
از   بیش  است:  تاکید کرده  برآورد کرده 
تا   20 بین  فنی  ابنیه  و  پل  دستگاه   45
او  است.  شده  خسارت  دچار  درصد   50
 15 تاکید کرده است که حدود  همچنین 
کیلومتر دریواسیون و دیواره های هدایت 
سیالب  تخریب شده و خسارت به بیش 
جنوب  در  روستایی  راه  هزار  کیلومتر  از 

است.  شده  وارد  خسارت  نیز  کرمان 

تومان  میلیارد   600 تخصیص   
اعتبار 

به  دیروز  نیز  کشور  وزیر  وحیدی،  احمد 
که  کرد  اعالم  و  کرد  سفر  کرمان  استان 
شده  آغاز  یکشنبه  روز  از  باران که  بارش 
شده  بسیاری  نواحی  در  آبگرفتگی  باعث 
رودبار  آبگرفتگی  به  اشاره  با  او  است. 
متاسفانه  کرد:  تاکید  زهکلوت  و  جنوب 
خانه  هزار   5 از  بیش  کرمان  استان  در 
دچار آبگرفتگی شده اند. همه دستگاه های 
کار  پای  کمک  برای  نظامی  و  دولتی 
 600 تخصیص  از  همچنین  او  هستند. 
خبر  سیالب  جبران  برای  تومان  میلیارد 
داد و گفت: 600 میلیارد تومان اعتبار برای 
دولت  در  قبل  سیالب  خسارات  جبران 
جدید  سیالب  در  و   است  شده  مصوب 
ارزیابی می شود.  نیاز  مورد  تسهیالت  هم 
می شود که  مخابره  حالی  در  آمارها  این 
نفر  هزار   25 کرمان،  استاندار  گفته  بنا 
کرمان  جنوب  در  فوری  اسکان  نیازمند 

 . هستند

استاندار کرمان آخرین وضعیت سیل در جنوب کرمان را تشریح کرد 

25 هزار نفر نیازمند اسکان اضطراری 
وزیر کشور: 600 میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارات سیالب قبل در دولت مصوب شده است

یک مقام مسئول مدعی شد
 بوی نامطبوع قشم

 و بندرعباس مربوط به 
شرکت گاز نیست 

هرمزگان  گاز  شرکت  روابط عمومی  رئیس 
شهرستان  در  نامطبوع  بوی  کرد:  اعالم 
تاسیسات  به  مربوط  قشم  و  بندرعباس 

نیست. گاز  شرکت 
امروز  ناصری ظهر  ایلنا، مسعود  به گزارش 
احساس  به  اشاره  با  خبرنگاران،  جمع  در 
شهرستان  از  بخش هایی  در  نامطبوع  بوی 
بندرعباس به ویژه بخش گچین و شهرستان 
صورت  بررسی های  طبق  کرد:  بیان  قشم، 
گرفته توسط پرسنل این شرکت، منشا بوی 
احساس شده از تاسیاس  متعلق به شرکت 
گاز استان در مناطق ذکر شده نبوده است.
حال  در  مربوطه  دستگاه های  افزود:  او 
محض  به  و   بوده  بو  این  منشا  بررسی 
نظر  و  سمع  به  علت،  شدن  مشخص 

رسید. خواهد  شهروندان 
همچنین دفتر فرمانداری بندرعباس با تایید 

صحت این موضوع از پیگیری آن خبر داد.

معاون شهردار اصفهان مدعی شد 

احتمال اخراج شدن 
 کارگران بعد از شکایت

 از پیمانکار 
اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
غیبت کنیم،  روز  »یک  خبر  به  واکنش  در 
ایلنا  به  از حقوق مان کم می کنند«  سه روز 
گفت: این کارگران نیروی ما نیستند و برای 

ما کار می کنند. قرارداد  شرکت های طرف 
که  خبر  یک  به  واکنش  در  بقایی  مهدی 
غیبت  روز  یک  بود  کرده  اعالم  کارگری 
می کنند،  حقوق مان کم  از  روز  سه  کنیم، 
به ایلنا گفت: قوانین الزم را به پیمانکاران 
اگر  و  کرده ایم  اعالم  خود  قرارداد  طرف 
تخطی صورت گرفته، از سمت شرکت های 

است. ما  قرارداد  طرف 
وضعیت  از  که  کارگرانی  داد:  ادامه  او 
شکایت  خود  بیمه  حق  و  حقوق  پرداختی 
شهری  خدمات  معاونت  به  باید  دارند، 
قطعا  کنند؛  شکایت  طرح  و  مراجعه 
نقض  پیمانکار  با  و  می کنیم  پیگیری 

کرد. خواهیم  برخورد  قوانین  کننده 
اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
این سوال که تضمینی وجود  به  در پاسخ 
پیگیری  و  شکایت  طرح  از  بعد  که  دارد 
پیمانکار  سوی  از  شاکی  کارگران  شما، 
هیچ  نشوند؟ گفت:  اخراج  یا  شده  توبیخ 
تضمینی وجود ندارد و این حالت در همه 
شده،  توبیخ  شرکت  که  دارد  وجود  جا 
را  شاکی  کارگران  و  شود  شاکیان  پیگیر 

کند. اخراج 
صورت  به  شهری  خدمات  اضافه کرد:  او 
طرف  پیمانکاری  شرکت های  از  ساالنه 
با  و  می دهد  انجام  بازرسی  قراردادش 

می کند. برخورد  خاطیان 

تجمع آتش نشانان 
تهرانی ها مقابل شورای 

شهر تهران
آستانه  در  دیروز  تهرانی  آتش نشانان 
شهرداری  مقابل  در  پالسکو  سالگرد 
کردند.  تجمع  تهران  شهر  شورای  و  تهران 
روز  صبح   10 ساعت  ایسنا،  گزارش  به 
به سالگرد حادثه  جاری، یک روز مانده 
 ١6 ریزش ساختمان پالسکو که طی آن 
آتش نشان زیر آوار پالسکو جان باختند 
ساختمان  مقابل  در  شدند،  شهید  و 
تهران  شهر  شورای  و  تهران  شهرداری 
این  در  کرد.  تجمع  بهشت  خیابان  در 
از  نفر   ١٠٠ از  بیش  مسالمت آمیز  تجمع 
به همراه خانواده  آتش نشانان و برخی 
را  هایشان حضور داشتند و مطالباتشان 

کردند.   مطرح 
از  را  خود  مشکالت  اهم  آتش نشانان 
مشاغل  خصوص  در  پیگیری  جمله 
شورای  مجلس  از  آور  زیان  و  سخت 
برای  مناسب  مسکن  تامین  اسالمی، 
ترمیم  و  افزایش  تهران،  نشانان  آتش 
و..  پرسنلی  پست  ارتقا  بررسی  حقوق، 

کردند.  عنوان 
در  که  داشتند  همراه  به  را   بنرهایی 
نگاه  مدیریت،  سو  تبعیض،  خصوص 
برخی  مضامین  بود.  نیز  و..  استثماری 
»سختی  نیز  نشانان  آتش  شعارهای 
»معیشت  ما«،  مسلم  حق  ما  حق  ما 
مناسب حق مسلم ماست«، »خسته ایم 
دود«  و  آتش  از  نه  دروغ  و  وعده  از 
دو  نیز  تجمع  این  انتهای  در  بود.  و... 
میان  به  شهر  شورای  اعضای  از  نفر 

آمدند.  آتش نشانان 

و شهرهایی  بود، شدت گرفته  آغاز شده  هفته  اول  از  بارندگی ها که  است.  را خم کرده  روزهای گذشته کمر جنوب کرمان  در  سیل 
 176 کهنوج  در  گذشته  روز   3 در  می دهد که  نشان  آمارها  آخرین  است.  درآورده  خودش  محاصره  به  را  استان کرمان  از  زیادی 
میلی متر، در رودبار 110 میلی متر، در بم 162 میلی متر و در قلعه گنج 160 میلی متر باران باریده است. سیالب بی سابقه در روزهای 
اخیر خسارت های فراوانی به تاسیسات شهری وارد کرده است و آنطور که وزیر کشور می گوید بیش از 5 هزار خانه در کرمان دچار 

را مرور می کنیم.  زیر آخرین وضعیت سیل در جنوب کرمان  آبگرفتگی شدند. در گزارش 

فرماندار قلعه گنج:  31 روستا 
دچار آبگرفتگی شدید شده 

است. همچنین 15 راه روستایی 
در بخش مرکزی قلعه گنج به 

علت طغیان رودخانه های فصلی 
مسدود است
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   140060301060004248 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / مهدی 
فدوی اردستانی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه به 271 صادره از ورامین ** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 100 متر مربع از بالک 
شماره 158 فرعی از 105 اصلی واقع در کهنه گل بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
خریداری از قربان پرتوی اقدام ** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاس 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند مي 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 تاريخ تسليم اعتراض، داد خواست 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. 

 اعضاء داوطلبین هیات مدیره
1-مهدی بوربور 

2- حسین دهقان نیری 
3-شهراد سیاه منصوری       

4-حسن شکارچی
5-محمود غالمرضایی 

6-سید جلیل قارء قرآن
7-احمد قشقایی

8-عباسعلی محالی 
9-مهدی میش مست

اعضاء داوطلبین بازرس           
1-حسن رجبی     

2-خانم عهدیه موسی زاده دابانلو
 3-  مهدی خانی                   

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین

میم الف: 493 شناسه آگهی: 1254746
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/30

از طرف محمود داودی ثبت اسناد و امالک

رئیس هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ورامین
حسن میرزایی

نوبت دوم

شرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 2000001071000037  برگزار نماید.

عمومی دو مرحله اینوع مناقصه1

مناقصه گزار فقط پیشنهاد مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند، مورد بررسی قرار می دهد.شرايط اوليه2

از تاريخ 1400/11/02 لغايت 1400/11/05زمان دريافت اسناد3

واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. نحوه دريافت اسناد 4

580.194.000.000 ریالبرآورد مناقصه5

 15.503.880.000ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار6

ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها7

ساعت 9 روز شنبه مورخ 1400/11/23زمان گشایش پیشنهادها8

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.تسلیم پیشنهادها9

يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي يزد، امور تداركات و قراردادها, 38245454-035نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار10

توضيحات11
سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از 

سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نوبت اول آگهی مناقصه
 خرید ترانسفورماتور  پست های شهرکهای صنعتی به شماره  1400/2121

مناقصه عمومی یک مرحله ای  
پروژه مسکن متخصصین 6 واحدی بیمارستان شهداء 

شهرستان قلعه گنج  – دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد 
با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای پروژه مسکن 
متخصصین 6 واحدی بیمارستان شهداء شهرستان قلعه گنج(  اقدام 
نماید.اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور 

نمایند. 
شماره فراخوان )2000091168000089(

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 14  مورخ    1400/11/2 

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ     1400/11/12
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه   مبلغ را به شماره 

شبا IR460130100000000276994838 بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره:     411399813169 

کد ملی به شماره:    14000235860  
))**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به 
نشانی جیرفت میدان – انقالب  – ستاد مرکزی – حراست دانشگاه 

– کدپستی7860634204 ارسال نمایید.((

اطالعیه
قابل توجه اتحادیه صنف مصالح و تزئینات ساختمان.سنگ.سفال.شیشه و آئینه ورامین  در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده22 قانون نظام صنفی   نظر به اینکه 
انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف مصالح و تزئینات ساختمان سنگ.سفال. شیشه و آیینه شهرستان ورامین در روز دوشنبه مورخ    1400/11/18 از ساعت  8:00 الی12:00 
در محل اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین واقع در: ورامین، انتهای خیابان معلم، مجتمع ادارات، برگزار می گردد، لذا شایسته است شخصا با در دست داشتن اصل و یا تصویر 
پروانه کسب همراه با شناسنامه یا کارت ملی با گواهینامه رانندگی یا کارت عضویت به منظور انتخاب پنج نفر عضو اصلی هیات مدیره و دو نفر بعنوان عضو علی البدل و یک نفر بازرس 
اصلی و یک نفر بازرس علی البدل در زمان تعیین شده با رعایت پروتکلهای بهداشتی )همراه داشتن و استفاده از ماسک( پای صندوق رأی حضور بهم رسانید. طبق تبصره ماده 13 

آیین نامه اجرایی انتخابات اعطای وکالت یا نمایندگی جهت دادن رأی ممنوع است. ضمنا اسامی داوطلبان بر اساس حروف الفبا بشرح ذیل می باشد: 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل  ونقل 
 جاده ای جنوب استان کرمان:
 بیش از  45 دستگاه پل و ابنیه فنی 
 بین 20 تا 50 درصد دچار خسارت 
شده است
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افقی
 1 - حق الشرب - کمربند طبی، شکم 
ایتالیای   - بازی2  وسیله   - طبی  بند 
قدیم، از امپراطوری های باستان - از 
عر   - رایحه3   - فارس  تاریخی  آثار 
رنگ،  دارای   - حماسی   - وارونه 
بی  كه  پایی  و  دست   - رنگارنگ4 
عالمت  التین،  هنوز   - باشند  حركت 
مصدر جعلی - محرم اسرار5 - دردناك، 
دردآور - خداحافظی بیگانه، ثروتمند - 

غائب، وی، ضمیر سوم شخص  ضمیر 
مفرد - سخن بی پرده6 - از لهجه ها 
- وزیر اردشیر بابكان - ندا دهنده7 - 
مورد بدگمانی - الهه دریا - پدر ادریس 
بیهوش   - ستیز  و  جنگ   -  8 نبی 
 - وراثت - كجاست؟  عامل  شدن9 - 
مرد تازی - ناپیدا، مفقود10 - رطوبت، 
تهی  میان   - امید  نا   - ناچیز  رطوبت 
در  اشتروم گراتس  فوتبال  تیم   -  11
این شهر قرار دارد - بی خبر - کشیدن، 
 - نزاع12  و  بازی، کشمکش  در  زدنی 

گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، 
موسیقی،  ششم  نت   - فراری  شهر 
نفی عرب، درون چیزی - نیرو، توان، 
توانایی - شماره، واحد شمارش قلم13 
- سر پوش خانمها - نوعی نان - هزارو 
غذای  وطنی،  سوپ   - یازده14  صدو 
بارداری،  - هوس  ایرانی  غذای  نذری، 
میل زن آبستن - شهر، راهنمای جاده، 
رییس سابق کمیته  امور15 -  به  آگاه 
دلداده عاشق،   - المپیک  المللی  بین 

عمودی
شن   - لب كلفت   - برقی  مته   -  1
از   - ای2  رایانه  موش   - وارونه 
خشمگین،   - اسالم  صدر  شهدای 
بد خوی - بندگی3 - آغوش، میوه، 
پیامبری، رشته کوهی  نام  خشكی - 
نشان4  و  اسم  بی   - پاکستان  در 
ورود،  محل   - سایه   - بزرگ  مار   -
نماز  مروارید درشت، درون صدف - 
واپسین، از نمازهای پنجگانه5 - هم 
 6 مادگی گل  باالی  بخش    - عهد 
جعلی  مصدر  عالمت  التین،  هنوز   -
در  پرتغال  معتبر  های  باشگاه  از   -
تعجب،  حرف   - اروپائی  های  جام 
- كنده كاری  زنانه، گشوده7  تعجب 
نفرسوم  مدال  جنس   - چوب  روی 
مس  از  آلیاژی  ورزشی،  مسابقات 
خاک  سفالگری،  خاک   - قلع  و 
عداوت8   - عتیق  عهد  خاک  سرخ، 
كشاورزی،  وسیله   - ته  بی  گام   -

یكی  درویدن،  ابزار  كن،  درو  گندم 
 - عقل   - ها  عامل  انواع سیستم  از 
واحد   - رخت9  متاع،  و  رخت  متاع، 
جنوب  در  شهری   - شتر  شمارش 
 - تهمت   - وفا10  بی   - ایران  غربی 

حروف  از   - الیوت11  جورج  از  اثری 
یونانی - عضو باال نشین، راز - زوج، 
نداری،  حرف   - كننده  زراعت  گاو 
كالم فقدان12 - نوعی خرما - از آثار 
نخستین،  حرف   - گورکی  ماکسیم 

نشانه -  آخر -  رمق  هزار عرب13 - 
شبكه  کاهی،  کاغذ   - گرفتن14  خو 
رایانه ای - اصفر  - سوا، منفصل15 
- كاكل مرغ - خدعه و نیرنگ، مكر 

معاصر شاعر  اوستا  نام   -

جدول شماره 2209

ایالم_ مبارکی خبرنگار پیام ما: مدیرعامل شرکت 
گاز ایالم گفت: از ابتدای شروع این طرح که از اول 
آذرماه سال جاری با هدف صرفه جویی و مدیریت 
انرژی شروع شده  است، میزان مصرف گاز ادارات 
و سازمان های دولتی استان بیش از 4 هزار و 18 

بار، مورد بازرسی و پایش قرار گرفته است.
عباس شمس اللهی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
بر  اساس بخشنامه ابالغی صرفه جویی در مصرف 
تشکیل  رئیس جمهور،  اول  معاون  سوی  از  گاز 
به  ابالغ  و  جلسات مرتبط در استانداری، مکاتبه 
رعایت  جهت  در  دولتی  نهادهای  و  ادارات  کلیه 
شرکت گاز  مصرف گاز،  در  صرفه جویی  حداکثر 
اقدام به تشکیل گشت های پایش مصرف  ایالم 

ارگان های دولتی کرده است. و  ادارات  گاز 
تا کنون  طرح  این  شروع  از  اینکه  بیان  با  او 
دولتی  ارگان های  و  ادارات  به  اخطار  مورد   505
اقدام  الگوی مصرف  رعایت  به  نسبت  استان که 

افزود: پیرو اخطار های  ابالغ شده است،  نکرده اند 
صادره، متُاسفانه برخی از دوایر دولتی نه تنها در 
جهت رعایت الگوی مصرف اقدامی نکرده اند بلکه 
افزایش مصرف نیز داشته اند که به ناچار نسبت 

اقدام شده است. آنها  به قطع گاز 
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه تاکنون گاز 
7 ارگان دولتی در سطح استان قطع شده است، 
تصریح کرد: با برودت هوا و افزایش مصرف گاز، 
اخیرًا تعداد 20 دستگاه دولتی دیگر مشمول قطع 
اعالم  استانداری  به  آنها  لیست  که  هست  گاز 
شده است و در صورت عدم اصالح فوری در روند 
مصرف خود، گاز این دستگاه ها نیز قطع می شود.
و  خانگی  مشترکان  صرفه جویی  ضرورت  بر  او 
اداری در مصرف گاز تُاکید کرد و اظهار داشت: به 
منظور صرفه جویی و مدیریت انرژی، از مسئوالن 
وسایل گرمایشی  بود که  درخواست شده  ادارات 
سازمان ها را یک ساعت قبل از اتمام ساعت کاری 

و نیز در تعطیالت آخر هفته خاموش کنند.
در  شرکت  این  اینکه  به  اشاره  با  شمس اللهی 
اجتماعی  مسئولیت  و  سازمانی  رسالت  انجام 
خود با مشارکت نیروهای امداد و بسیجی حوزه 
گاز، دمای محیط ادارات استان را رصد کرده و از 
نزدیک مورد پایش قرار می دهد، گفت: در طول 
و  ادارات  از  دسته  آن  به  بازرسی ها،  دوره  این 
نهادهایی که موضوع صرفه جویی یا دمای رفاه را 
ابالغ  کتبی  اخطار  اول،  در مرحله  نکردند  رعایت 

است. شده 
او با بیان اینکه این گشت ها به صورت مستمر در 
ساعات کاری ایام هفته و نیز در تعطیالت پایان 
هفته مصرف گاز و رعایت دمای رفاه در ادارات 
می کنند،  پایش  را  دولتی  ساختمان های  و 
و  صرفه جویی  رعایت  عدم  صورت  در  افزود: 
این  به  کتبی  اخطار  اول  مرحله  در  رفاه،  دمای 
اصالح  عدم  صورت  در  و  می شود  ابالغ  ادارات 

متخلف  ادارات  لیست  بعد  مرحله  در  مصرف، 
توجه  عدم  صورت  در  اعالم که  استانداری  به 
گاز،  مصرف  رویه  اصالح  عدم  یا  اخطار ها  به 
قطع  آنها  مربوطه، گاز  مقررات  و  قوانین  برابر 
می شود.مدیرعامل شرکت گاز ایالم در خصوص 
پایداری جریان گاز در این فصل از سال تُاکید 
زیر ساخت های  تقویت  و  بسترسازی  با  کرد: 
روند  گازرسانی،  شبکه های  و  انتقال  خطوط 
تداوم خدمت رسانی به مردم استان از وضعیت 
با  و  امسال  امیدواریم  و  بوده  برخوردار  مطلوبی 

گازی  قطعی  هیچگونه  الزم،  تمهیدات  اجرای 
باشیم. نداشته 

برودت  افزایش  با  کرد:  اضافه  شمس اللهی 
فصل  در  طبیعی  مصارف گاز  افزایش  و  هوا 
سرد سال، صرفه جویی در مصرف این حامل 
بسیار  جامعه  افراد  تک تک  سوی  از  انرژی 
مهم بوده و مشترکان گرامی با رعایت الگوی 
مصرف بهینه و رعایت دمای رفاه ) 21 – 18 
درجه سانتی گراد( شرکت گاز استان ایالم را 

یاری کنند. مستمر  ارائه خدمات  در 

مدیر عامل شرکت گاز ایالم: 

پایش مصرف گاز ادارات ایالم از مرز 4 هزار مورد عبور کرد

سیستان و بلوچستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 
گفت: توسعه کارآفرینی در همه ابعاد و به معنای عام می تواند راه برون رفت جامعه از 
مشکالت باشد.به گزارش ایسنا- مهرداد جهاندیده در نشست با اعضای انجمن صنفی 
کارفرمایی دفاتر مشاوره کارآفرینی استان اظهار کرد: کارآفرینی باید همه ابعاد توسعه 
را در قالب یک زنجیره ارزش دنبال کند. او با تاکید بر اینکه مدل مشخصی باید برای 
توسعه کارآفرینی در سیستان و بلوچستان طراحی شود، افزود: با توجه به احکام 
برنامه هفتم توسعه، نیاز است تا جایگاه کارآفرینی مورد تببین و تاکید قرار گیرد.دبیر 
کارگروه تخصصی اشتغال استان ادامه داد: انجمن صنفی دفاتر مشاوره کارآفرینی 
می تواند نقش مهمی در همسو کردن دستگاه های اجرایی فعال در حوزه اشتغال 
داشته باشد.جهاندیده گفت: برای توسعه کارآفرینی نیازمند همگرایی و هم افزایی 
همه بخش ها هستیم و شرکت های دانش بنیان و مراکز شتاب دهنده نیز می 
توانند در این مسیر یاری رسان باشند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و 
بلوچستان اظهار داشت: با همکاری پارک علم و فناوری ، بزودی امکان استقرار دفتر 
انجمن مشاوره کارآفرینی فراهم  می شود تا با جانمایی مکان ثابت، امکان بهره گیری 

جامعه هدف از ظرفیت انجمن بیش از پیش میسر شود.

شاهرود- عباسعلی حسین پور: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه شاهرود از توزیع بیش از پنج هزار تن گاز مایع در سه ماهه پاییز امسال 

در سطح منطقه شاهرود خبر داد.
علی اکبر عرب عامری با اشاره به آغاز طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در منطقه 
از مرداد ماه سال گذشته در راستای عرضه گاز مایع به نرخ مصوب و حمایت از 
مصرف کنندگان بیان کرد :  در پاییز سال جاری بیش از پنج هزار تن گاز مایع 
در سطح  استان سمنان توسط چهار ناحیه )مرکزی ، سمنان ، دامغان ، گرمسار 
( تامین و توزیع شده است که با توجه به توزیع 5846 تنی در سه ماهه پاییز 
سال 99 ،  میزان توزیع و مصرف کاهش حدود 5 در صدی را در سال جاری 

نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
عرب عامری تعداد خانوارهای مصرف کننده نفت سفید و گاز مایع را حدود 7000 
خانوار اعالم کرد و افزود : گاز مایع این دسته از مصرف کنندگان از طریق چهار 

شرکت موزع ، هفت باب تاسیسات و شصت عامل فروش توزیع می شود .
او  تصریح کرد: با اجرای این طرح، خرید گاز مایع با قیمت مصوب دولتی از 
طریق دستگاه های کارتخوان و دریافت رسید از عامالن توزیع امکان پذیر است.

ورامین – خبر نگار پیام ما : رئیس پلیس اطالعات و امنیت استان با اشاره به 
اجراي طرح 2 روزه بازديد از سفره خانه و قهوه خانه ها در ورامین، گفت: در اين 

طرح 6 واحد صنفي متخلف برابر دستور قضایی پلمپ شد.
گفت:  صادقی فر  داریوش  سرهنگ  پليس،  خبري  پايگاه  خبرنگار  به گزارش 
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومي در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعی و سالمت 
عمومی مردم و جلوگيري از شيوع ويروس کرونا در يک طرح همراه با شبکه 
بهداشت اين پليس از واحد های صنفی قهوه خانه و رستوران سنتی بازديد کردند.
او افزود: در اين طرح مأموران از 33 واحد صنفي بازديد کردند و به 20 واحد 
صنفی متخلف اخطار کتبي داده شد و با هماهنگی قضایی 6 واحد صنفی متخلف 
پلمب  و به متصدیان 7 واحد صنوف دیگر تذکرات الزم پيرامون رعايت قوانين 
انتظامي و شئونات اسالمي داده شده است. اين مقام انتظامی با بيان اينکه در 
اين طرح به 310 شهروند از کسانی که بدون ماسک در اين واحد های صنفی 
حضور داشته تذکر لساني استفاده از ماسک ارائه شد، خاطر نشان کرد: پليس 
همواره در اجرای پروتکل های بهداشتي پاي کار بوده و از شهروندان خواست تا 
در صورت مشاهد واحد های صنفی متخلف که پروتکل های بهداشتي را رعايت 

نمی کنند از طريق سامانه 110 با پليس در ميان بگذارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان:

 مدل مشخصی باید برای توسعه کارآفرینی 
در استان طراحی شود

 کاهش 5 درصدی مصرف گاز مایع 
در استان سمنان

بازديد 33 واحد صنفی قهوه خانه و رستوران 
سنتی و پلمب 6 واحد صنفی متخلف

| سیستان و بلوچستان | | سمنان | | ورامین |
 رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل
 و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد:

اکسیدهای گوگرد در مشهد 
175 برابر تهران است 

خراسان رضوی رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل 
و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه 
نیروگاه توس تنها نیروگاه شهر مشهد است که برای 
تولید برق از مازوت استفاده و همه اکسیدهای گوگرد 
تولیدی در این شهر را تولید می کند، گفت: از سال 92 
تا 96، میزان تولید آالینده های مهم هوای تهران، عمدتا 
به شدت کاهش پیدا کرده یا حذف شده و اکسیدهای 
گوگرد در این شهر به صفر رسیده است؛ ذرات معلق 
به یک سوم کاهش پیدا کرده و تولید هیدروکربن های 
نسوخته نیز تقریبا صفر شده است، اما اکسیدهای 
نیتروژن مشهد 3 برابر تهران شده و اکسیدهای گوگرد 
که خروجی نیروگاه ها هستند، در شهرمان 175 برابر 

تهران است.
به گزارش ایسنا،  ایمان فرهمندی در نطق پیش از 
دوره  ششمین  علنی  جلسه  بیست ودومین  دستور 
شورای اسالمی شهر مشهد که در تاالر شهر برگزار شد، 
اظهار کرد: 29 دی ماه، روز هوای پاک است، اما هوای 
مشهد پاک نیست. از ابتدای سال تاکنون فقط 7 روز 
هوای پاک داشته ایم، آخرین روزی که شهرمان هوای 
پاک داشت دو ماه و نیم قبل بود و به صورت نادر دو 
روز هوای ناسالم برای تمام گروه ها را تجربه کرده ایم.
او افزود: شاخص کیفیت هوای امروز 74 است که 
نشان می دهد تا چه حد با هوای پاک فاصله داریم؛ 
امر زنگ خطر و  این  باشد و  باید 50  شاخصی که 
تهدیدی برای همه ما است که در حال حرکت به سمت 
به عنوان  ما  آسیب جدی هستیم. کارنامه عملکرد 
چراکه  نیست؛  دفاعی  قابل  بشری، کارنامه  جامعه 
زمین، آب، خاک، هوا ،صوت و نور را آلوده می کنیم و 
بیشترین آسیب را به خود و حیات جانوری در زمین 

وارد می کنیم.
رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای 
شهر مشهد بیان کرد: ساالنه بیش از 50 میلیارد تن 
گاز گلخانه ای در دنیا و 345 هزار تن انواع آالینده هوا 
در مشهد تولید می شود که 64 درصد از آن، مربوط 
به منابع متحرک و 36 درصد، مربوط به منابع ثابت 
است. بیش از 70 درصد آلودگی هوای شهر را حوزه 
حمل ونقل و ترافیک تولید می کند و یک سوم کل 
آلودگی هوای شهر ناشی از خودروهای شخصی است.
خطرناک  آالینده های  تمام  داد:  ادامه  فرهمندی 
اکسیدهای گوگرد در این شهر توسط چند عامل آالینده 
محدود و چهار نیروگاه در این شهر تولید می شود که 
شامل  20 درصد آلودگی هوای شهر است، 13 درصد 
آلودگی هوای شهر ناشی از کامیون هایی است که در 
سطح شهر تردد می کنند و بیش از 70 درصد آلودگی 
هوای شهر مشهد ناشی از حوزه حمل ونقل و ترافیک 
است. باید توجه داشت که یک سوم آلودگی هوای 

شهر به دلیل خودروهای شخصی است.

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی هیأت حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی 
فاقد سند رسمی و مشاعی هیأت حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذیل 

تأیید نموده اند.
1- رای شماره  140060330001005721مربوط به پرونده کالسه 
1399114430001002160 مربوط به علی رضا نجفی حایری فرزند 
به مساحت321/47  باب ساختمان  فریبرز در ششدانگ یک 
مترمربع پالک شماره 10275 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه 
ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 
از محمدرضا یزدی زادگان صادره در دفتر 629 صفحه 216 نسبت 
به 15/07 متر مربع و دفتر 205 صفحه 310 نسبت به 33/71 
نسبت   139720330001009679 الکترونیکی  دفتر  و  مربع  متر 
به 1/47 مترمربع و مبایعه نامه عادی خریداری از لیال رحیمی 
 139720330001009679 الکترونیکی  دفتر  در  صادره  کاشانی 
نسبت به 171/22 مترمربع و حمیدرضا عالمی صادره در دفتر 

201 صفحه 82 نسبت به 100 متر مربع)م الف 12007(

2- رای شماره 139660330001012250 مربوط به پرونده کالسه 
فرزند  گالبگیران  مهدی  به  مربوط   1392114430001000242
حسین  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت48/18 
متر مربع پالک شماره 10366/12 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی به شماره 57273 

مورخ 68/03/09 دفتر خانه 16 قم)م الف12008(
 3- رای شماره 140060330001007096  مربوط به پرونده کالسه 
1400114430001000541 مربوط به  محمود عرب لو فرزند تقی 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91/80 متر مربع 
پالک شماره 18 فرعی از 10362 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 58020 مورخ 

67/12/07 دفترخانه 5 قم)م الف 12009(
4- رای شماره 140060330001006977 مربوط به پرونده کالسه 
پوش  سیاه  فتحی  یوسف  به  مربوط   1399114430001001619
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  حسنقلی  فرزند 
ساختمان به مساحت ششدانگ 161/87 متر مربع پالک شماره 
10990اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم سند قطعی شماره 27453 مورخ 99/5/4 دفترخانه 87 

قم)م الف 12085(
5- رای شماره 140060330001006978 مربوط به پرونده کالسه 
1399114430001001620 مربوط به هادی ژاله  فرزند غالمرضا  در 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ 161/87متر مربع پالک شماره10990اصلی واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 

27453 مورخ 99/5/4 دفترخانه 87 قم )م الف 12086(
6- رای شماره 140060330001006973 مربوط به پرونده کالسه 
1399114430001001623 مربوط به علی حیدری  فرزند محمود 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
واقع  اصلی   10981 شماره  پالک  مربع  150/80متر  ششدانگ 
اداره یک قم سند قطعی  در قم بخش یک حوزه ثبت ملک 

42243 مورخ 1399/05/04 دفتر 42 قم )م الف 12087(
7- رای شماره 140060330001006972 مربوط به پرونده کالسه 
1399114430001001622 مربوط به  محمد خلیفه قلی  فرزند 
باب اله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ششدانگ 150/80 مترمربع پالک شماره10981 اصلی 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی 

42243 مورخ 1399/05/04 دفتر 42 قم )م الف 12088(
8- رای شماره 140060330001006974 مربوط به پرونده کالسه 
فرزند  شهبازی   مرتضی  به  مربوط   1399114430001001621
عباس  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ششدانگ 150/80متر مربع پالک شماره 10981 اصلی 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی 

42243 مورخ 1399/05/04 دفتر 42 قم )م الف 12089(
9- رای شماره 139760330001004081 مربوط به پرونده کالسه 
چاوشی    اله  سیدحبیب  به  مربوط   1396114430001000908
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  محمود  فرزند 
193/39 متر مربع پالک شماره 11518 اصلی واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی به شماره 78006 

مورخ 73/04/13 دفترخانه 20 قم )م الف 12090(
مورد تأیید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از 
نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با 
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را 
اخذ و ظرف یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن 
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 
براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود      ) پیام ما – اقتصاد آینده (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/30
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/11/16

محمدرضا ادیبان- رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

نوبت اول

 مفقود شده
سبز)شناسنامه(  برگ  و  سندکپمانی   
خودرو سواری سیستم پژو تیپ 405 جی 
زرد  رنگ   1389 8/1مدل  ال  ایکس ای 
روغنی به شماره انتظامی 964ع 21 ایران 
12489003766 موتور  شماره  به   49و 
  AAM01CAXAK891379و شماره شاسی 
از  ابوذر توبایان مفقود گردیده و  نام  به   

میباشد ساقط  اعتبار  درجه 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی  
اول  شماره140060306022000682هیات  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  وساختمانهای 
حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزندعلی  خیابانی  شریف  مریم  خانم  متقاضی 
دریک  ازفریمان  417صادره  شناسنامه  بشماره 
پالک  مساحت175،15مترمربع  به  ساختمان  باب 
18546فرعی از 276اصلی واقع در بخش13ازمحل 
است. گردیده  محرز  متقاضی  مشاعی  مالکیت 
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
نسبت  اشخاص  15روزآگهی می شوددر صورتیکه 
داشته  اعتراضی  متقاضی  بصدورسندمالکیت 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف 
اعتراض،داد خواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/10/30
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400/11/14

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک
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عکس:  مهرداد صفرپور دهکردی

| مدرسه منصوریه شیراز |
مدرسه منصوریه شیراز از مدارس تاریخی این شهر 
است که در محله لب آب، در بازارچه منصوریه و 
در جنوب شاه چراغ)ع( قرار دارد. این مدرسه در 
سال 883 هجری قمری توسط امیر صدر الدین 
محمد حسین حسینی دشتکی ساخته شد و به 
به  منصور،  امیر غیاث الدین  فرزندش  نام  دلیل 
دو  دارای  مدرسه  بنای  یافت.  شهرت  منصوریه 
اندرونی و بیرونی است. ورودی مدرسه  قسمت 
شامل دو تاق هاللی تو در تو است که درِ چوبی 
دو لنگه ای مدرسه در آن قرار دارد. تاق بیرونی با دو 
جرز و لچکی های گره کاشی شده است که اسامی 
در گره  حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( 
کاشی به زیبایی در آمده است. در دو طرف دِر 
ورودی دو سکوی سنگی به ارتفاع 60 سانتی متر 
تعبیه شده است. سقف و پیشانی تاق هاللی دوم 
که درِ چوبی در آن قرار دارد، به گره کاشی مزّین 
شده است. هشتی ورودی با سقف گنبدی آجری 
کوتاه به حیاط راه می یابد. در طرف شمال هشتی 
)چپ( اتاقی که به وسیله در آهنی به اتاق مجاور راه 

دارد، قرار گرفته و در طرف جنوب )راست( هشتی 
راه روی قرار دارد که با یک در چوبی به مدرس یا 
دارد. غرب  ارتباط  مرتفع  با سقف گنبدی  ایوانی 
ارتفاع  به  گرفته که  قرار  شاه نشین  مدرس،  این 
یک پله از کف مدرس بلندتر است و در آن چهار 
سنگ قبر به رنگ قرمز مربوط به امیر صدر الدین 
محمد حسین حسینی دشتکی، امیر غیاث الدین 
منصور، میرزا حسن فسایی و … وجود دارد. این 
از  فلزی  مشبک  پنجره ای  وسیله  به  شاه نشین 
مدرس جدا شده است. در ضلع شرقی هشتی 
حیاط اول مدرسه که چهار است، قرار دارد. اطراف 

حیاط در دو قسمت شرقی و غربی حجره هایی 
قرار دارد و در وسط حیاط حوض چهارگوش قرار 
گرفته و در بخش جنوبی نیز مسجد مدرسه واقع 
شده است. این مسجد شامل دو ستون سنگی در 
وسط و 6 ستون هاللی کوچک است. در وسط ضلع 
شمالی، راه رویی است که به حیاط دوم که نوساز 
است، راه دارد. داخل این حیاط حوضی در وسط 
قرار گرفته و حجره ها به ارتفاع یک متر بلندتر از 
کف حیاط در اطراف قرار دارند و راه رویی باریک نیز 
در وسط ضلع شمالی این حیاط به فضای پشت 

مدرسه راه می یابد.

در روز سی ام دی  ماه 1399، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان »زراعت 
چوب در پادگان ها« منتشر کرده  است که به مکاتبه سازمان جنگل ها با ستاد 
کل نیروهای مسلح برای ورود نهادهای نظامی به تولید چوب، اشاره دارد. 
همچنین گزارش دیگری با تیتر »سبقت وزیر صنعت از قانون هوای پاک« 

در این شماره از روزنامه منتشر شده است.

 آلودگی اقیانوس و دریا )بخش 15( 
عالوه بر آن، موجودات بیماری زا از طریق فاضالب های خانگی وارد آبراهه ها، 
رودخانه ها، مصب ها، آب های ساحلی و سرانجام دریا می شوند. فاضالب به 
عوامل بیماری زایی مانند ویروس ها، کرم های انگلی و باکتری های گوارشی 

آلوده است. منبع:  دانشنامه محیط زیست 

ارسالن کامکار نوازنده و آهنگساز در تشریح تازه ترین فعالیت های 
موسیقای خود گفت:»اثر جدیدم با عنوان »مرسده« در مراحل 
نهایی قرار دارد که به زودی این اثر موسیقایی منتشر می شود و 
در دسترس عالقه مندان قرار می گیرد.« به گزارش خبرگزاری مهر، 
این آهنگساز در ادامه بیان کرد:»این اثر یک قطعه 15 دقیقه ای 
است که برای ارکستر سمفونیک تصنیف شده است. زمانی که 
ساخت این اثر را شروع کردم در نظر داشتم در مراحل انجام کار 
درباره این اثر تصمیم گیری کنم.« کامکار افزود:»ضبط این اثر چند 
ماه پیش تمام شد و در نظر دارم در زمان مناسب این اثر را منتشر 
کنم، همچنین اگر شرایط مناسبی فراهم شود در نظر دارم این 
اثر را به همراه ارکستر سمفونیک اجرا کنم.« این هنرمند در پایان 
گفت:»من تالش کردم اثری قابل قبول ارائه دهم در نتیجه زمان 
زیادی را صرف ساخت این اثر موسیقایی کردم و امیدوارم این اثر 

مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.«

و کارگردانی  نویسندگی  به  »به کدامین گناه«  فیلم مستند 
دوره  پنجمین  مستند  بخش  به  ابراهیم وند«  »مریم 
»جشنواره بین المللی فیلم زنان« ترکیه راه یافت. به گزارش 
ایسنا، طبق اعالم عوامل سازنده، این فیلم یکی از مجموعه 
فیلم هایی است که به مسائل و مشکالت کودکان زیر هفت 
سال در زندان می پردازد. قسمت دوم این مجموعه با عنوان 
»گندم« در مرحله فیلم برداری به سر می برد. در »به کدامین 
گناه« نیز به مشکالت کودکانی پرداخته می شود که در زندان 
متولد شده اند و تنها به دلیل جرم مادر یا پدر در زندان روزگار 
است.  دقیقه   30 مستند  فیلم  این  مدت  می کنند.  سپری 
زمان برگزاری جشنواره از 9 اسفند ماه تا 18 اسفند و پخش 
اسکرین  »فرست  عهده کمپانی  به  مستند  این  بین المللی 

فیلم« با مدیریت سولماز اعتماد است.

کارزاری با نام درخواست تعلق سختی کار به رانندگان 
در  در وب سایت کارزار  و کامیون  اتوبوس  برون شهری 
#سختی_کار_رانندگان  هشتگ  با  که  است  جریان 
پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب 
رئیس کمیسیون  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  به 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی آمده است:» با توجه به این که شغل 
رانندگی از مخاطرات زیادی برخوردار بوده و یک لحظه 
کام  به  را  سرنشینان  و  راننده  است  ممکن  غفلت، 
مرگ بفرستد، لذا از مسئوالن درخواست می شود این 
احتساب کرده و سنوات  را جزو مشاغل سخت  شغل 
رانندگان  همچنین  و  دهند  را کاهش  آن  بازنشستگی 
افزایش حقوق  قابلیت  انتهایی کار  بتوانند در دو سال 

باشند.«  داشته  را  خود 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  این کارزار  امضاکنندگان 
»تعلق سختی کار به رانندگان ماشین سنگین« شوند.
 ١٤00 ١٤٠٠ آغاز شده و تا 5 بهمن  این کارزار از5 دی 
ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب 
امضا  نفر   675 و  هزار   15 از  بیش  سوی  از  و  بوده 

است. شده 

قطعه ای را که اوستاد عراق

در تقاضای بره فرماید

قطعه ای آن چنان که با دل و جان

کار سوهان واره فرماید

نه همین دودمان آدم را

قطع عیش و مسره فرماید

بل که قطع حیات عالم را

کره بعد کره فرماید

توپ عباس شاه را ماند

که به کیهان مضره فرماید

خاصه وقتی که بانگ جوش و خروش

مره بعد مره فرماید

گر اجازت بود جوابش را

حاضر الوقت ذره فرماید

سزد ار قطعه ای چنین را شاه

صله از سوط و دره فرماید

یا به او آن چه کرده است نقیب

با ادیب معره فرماید

یا دهان جناب شاعر را

مملو از الی و خره فرماید

دره و کوه درد و کاهد

گر به کوه و به دره فرماید

قائم مقام فراهانی

آبشار شیروان دره مشکین شهر در موقعیت 
استان  در   N3814  E4742 جغرافیایی 
دره  این  است.  واقع  شرقی  آذربایجان 
متنوع  مجموعه ای  شگفت انگیز  و  بکر 
دودکش  همچون  فرسایشی  اشکال  از 
زنبوری،  النه  فرسایش  دیو،  تخت  جن، 
و  آب گرم  چشمه های  متعدد،  آبشار های 
دریاچه  سویی،  شابیل  همچون  معدنی 
داده  جای  خود  در  را  )آت گولو(  زیبای 
از این اشکال در نوع خود  است. هریک 
بی نظیر بوده و به همراه ویژگی های زیست 
برای  را  مناسبی  بسیار  فضای  محیطی 
استفاده زمین شناسان،ژئومورفولوژیست ها، 
گردشگران ، ورزشکاران و پژوهشگران فراهم 
کیلو متری  در30  منطقه  است.  آورده 
استان  در  مشکین شهر  شرقی  جنوب 
اردبیل و در دامنه جنوبی کوه آتشفشان 
سطح  از  متری   2200 ارتفاع  در  سبالن 
با مساحتی در حدود 75 کیلومتر  دریا 
مربع واقع شده است. طول این دره در 
حدود 12 کیلومتر است و از نزدیکی های 

جنوب الهرود تا آت گولو)استخر اسب( 
دره  به  ورود  اصلی  محل  دارد.  امتداد 
معدنی  آب گرم  پایین  5 کیلو متری  در 
شابیل قرار دارد و برای ورود به آن باید 
از کنار آبشاری با ارتفاع 40 متر به سمت 
مواقع  بیشتر  در  که  آمد  فرود  پایین 
است.  فرود  ابزار  از  استفاده  مستلزم 
آب وهوای این منطقه بیشتر تحت تاثیر 
به طوری که  است،  آب و هوای کوه سبالن 
و  تابستان معتدل است  در  این منطقه 
در بیشتر ایام سال از آب و هوایی سرد و 
دره  در طول  است.  برخوردار  کوهستانی 
تکتونیکی  فرآیند های  عملکرد  دلیل  به 
بزرگ  و  کوچک  آبشار  زیادی  تعداد 
وجود دارد که هریک از آن ها با داشتن 
زیبایی های منحصر به فرد، هر بیننده ای 
را هیجان زده می نمایند. از آبشار دوقلوی 
زیباترین  عنوان  به  می توان  شیروان دره 
دره  این  در  آبشار  به فرد ترین  منحصر  و 

یاد کرده. 

منبع: کویرها و بیابان های ایران

| موسیقی |

| سینما |

به  و  دارد  طول  سانتی متر   33 پرنده،  این 
سیاه،  گلوی  و  سر  بلند،  پاهای  واسطه ی 
جلو  در  رنگ  قرمز  زائده   و  سفید  شکم 
می شود.  شناخته  آسانی  به  چشمانش 
نوار  و  سفید  تنه  زیر  شنی،  قهوه ای  روتنه 
شده، گردن  آغاز  چشم  زیر  از  سفیدی  پهن 
می شود.  دیده  برگرفته؛  در  نیز  را  شکم  و 
قرمز  زائده ی  چشمانش  جلو  در  همچنین 
منقار  می خورد.  چشم  به  پری  بدون  رنگ 
سفید  دم  و  زرد  پاها  سیاه،  انتها  در  قرمز؛ 
عرضی  نوار   ، دم  پرهای  وسط  در  است. که 
پرواز؛  در  می شود.  دیده  سیاهی  پهن 
می گیرد.  قرار  دم  از  بیرون  اندکی  پاها 
ثانویه سیاه است که در  اولیه و  شاهپرهای 

از  داری  انحنا  سفید  نوار  به واسطه   شانه ها، 
جوان  پرنده ی  می شود.  جدا  پشتی  سطح 
زائده   و  سیاه  گلوی  و  چانه  با  کم رنگ تر، 
می شود.  دیده  آن،  فاقد  یا  کوچک  قرمز 
صدایش  و  بوده  سر و صدا  پر  پرنده  این 
تو  تی-  پی  دو-ایت،   – هی  »دید-  شبیه 
در  پرنده  این  می شود.  دو-ایت«شنیده   –
مناطق باز، در حول و حوش آب های شیرین، 
نواحی  در  آب  دارای  مناطق  و  کشتزارها 
آشیانه  زمین  روی  و  برده  سر  به  گرمسیر 
می سازد. در ایران، بومی و به نسبت فراوان 
مثل  تولید  محل های  از  حفاظت  است. 
دارد. سزایی  به  تاثیر  بقایش  در  پرنده   این 

ایران بیابان های   منبع: کویرها و 

دیدومک

آبشار شیروان دره، مشکین شهر
کارزارآبخوان

درخواست تعلق سختی کار به رانندگان 
برون شهری اتوبوس و کامیون

و  است  عجیبی  دنیای  سیاست 
عجیبی اند.  مردمان  سیاست مداران 
در  فهمید  به درستی  نمی توان  هیچ گاه 
می گذرد.  چه  سیاست مدار  یک  ذهن 
این  گفت وگوهای  و  مصاحبه ها  خواندن 
افراد می تواند اتفاق جالبی باشد که مردم 
عادی را بیشتر به این قشر و طرز تفکرشان 
همواره  معروف  خبرنگاران  کند.  نزدیک 
توجه  تالش کرده اند مصاحبه های درخور 

ترتیب دهند و سیاست مداران را به چالش 
بکشند. پرده برداشتن از افکار سیاست مداران 
یکی از اهداف مهم و همیشگی روزنامه نگاران 
روزنامه نگاری  فاالچی  اوریانا  است.  بوده 
است که همواره تالش کرده است بزرگ ترین 
و قدرتمند ترین مردان را در راس حکومت ها 
مورد سوال قرار دهد. مجموعه گفت وگوهای 
اوریانا فاالچی کتاب جذابی است که تعدادی 
گردآوری شده  آن  در  او  مصاحبه های  از 
است. گفت وگوهای اوریانا فاالچی مجموعه 
گفت وگوهایی است که این خبرنگار جنگ 
با  مختلف  سالیان  طی  در  معروف  بسیار 
جهان  سراسر  در  مختلف  سیاست مداران 
انجام داده است. غالمرضا امامی تعدادی از 
بهترین این مصاحبه ها را انتخاب و ترجمه 
کرده و در قالب کتاب گفت وگوهای فاالچی 
منتشر کرده است. فاالچی در این گفت وگوها 

رهبران مهم جهان را به چالش کشیده است و 
تصویر متفاوتی از این افراد در مقابل مخاطب 
قرار داده است. مصاحبه های فاالچی در زمان 
زیادی  استقبال  با  جهان  سراسر  در  خود 
کشورهای  در  تاکنون  و  بود  شده  مواجه 
مختلف به شکل های مختلف منتشر شده 
است. گفت وگوهای فاالچی با رهبران مهم 
جهان در ایران نیز مانند نقاط مختلف جهان 
با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه 
شد. این مجموعه گفت وگوها با ترتیب ها و 
شکل های مختلف در بازار کتاب ایران موجود 
است. در کنار هم قرار گرفتن مصاحبه ی افراد 
مختلف از سرهنگ قذافی، دیکتاتور لیبی تا 
امام خمینی رهبر انقالب ایران و محمدرضا 
پهلوی دیکتاتور سابق ایران این کتاب را به 
اثری جذاب و هیجان انگیز تبدیل کرده است. 
این اثری است که باید مطالعه کرد و به آن 

اندیشید.
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