
 معاون سازمان حفاظت محیط زیست:خشکسالی بیش از 
2هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به محیط زیست خسارت زده است 

آتش خشکسالی بر تن محیط زیست
|پیام ما| خسارتی که محیط زیست کشور از خشکسالی دیده رقمی معادل 28 
هزار و 785 میلیارد ریال است. این رقم را معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
رقم  برآورد  البته گفته  و  اعالم کرده  زیست  زیستی سازمان حفاظت محیط 
واقعی خسارت خشکسالی به محیط زیست بسیار دشوار است چون خدمات 
اکولوژیکی گسترده ای را از طبیعت و تنوع زیستی می گیریم که بسیاری از آنها 

قابل بیان با رقم و ریال نیستند. 

تالش برای دریافت مجوز خرید 
حیوانات در پارک سنگلج

معمای قفس های جدید 
پارک شهر

بدون شناخت دالیل تخریب 
 جنگل های ایران طرح های احیا 

به نتیجه نمی رسد 
 توهم احیای 

جنگل های فاقد طرح

درخواست لغو واگذاری 

زمین به پتروشیمی میانکاله
طمع معدنکاران به آخرین زیستگاه های یوز

مدیرکل دفتر زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با »پیام ما«: برای معدن کاوی در این مناطق مجوز نداده ایم 

وزارت صنعت از آزادسازی پهنه های معدنی در مناطق خارتوران، عباس آباد و طرود، خبر داده است

| کارشناس منابع آب  |

| داریوش بهارلویی |

 کرخه از کم آبی
 تا هراس افکنی

با نزدیک شدن به ماه های گرم، حجم پیام ها 
و هشدارهای دستگاه های مرتبط نسبت به 
کم آبی و خشکسالی بیشتر شده و مضامین 
ترسناکی هم پیدا کرده است. به خصوص 
در حوضه کرخه که نسبت به سایر مناطق  از 
بی آبی شدیدتری رنج می برد این وضعیت 
بغرنج تر است. بی تعارف باید گفت بخشی 
شده  ارائه  تفاسیر  و  پیام ها  این  از  زیادی 
دولتی  یا سازمان های  و  توسط کارشناسان 
درست بوده و تابستان امسال بی آبی رنگ و 
بوی دیگری خواهد داشت. این واقعیت قابل 
کتمان نیست و هشدارهای داده شده را باید 
جدی گرفت. اما جدا از این موضوع باید در 
نظر داشت که هدف به هیچوجه ایجاد نگرانی 
مضاعف برای مردم نبوده و نباید شکل ارایه 

هشدارها منجر به اضطراب عمومی شود.
جنوب  در  من  استانی  هم  و  هم وطن 
نوشته ام .  ابتدا  که  است  همان  واقعیت 
اما قابل  خشکسالی و بی آبی شدید است 
شما  همراهی  .چنانچه  مدیریت  و  گذر 
به ویژه کشاورزان عزیز اتفاق افتد هر چقدر 
که خشکسالی شدید باشد می توان از آن 
با کمترین آسیب ها عبور کرد . تصور نباید 
این باشد که شما در برابر بالی اقلیمی تنها 
و بی پناه رها شده اید. اصال اینگونه نبوده 
متولی  های  بخش  های گذشته  ماه  از  و 
به جد در حال تالش و برنامه ریزی برای 
مقابله با شرایط نامناسب هستند . سازمان 
به  برق خوزستان  و  آب  نظیر  متولی  های 
عنوان یکی از سازمان های قدیمی هیچگاه 
در بحران ها پشت به مردم دیار خود نکرده 
از تمام داشته های خویش برای کمک  و 
کنار  در   . برد  خواهد  سود  مساعدت  و 
جهاد  مانند  ها  سازمان  سایر  سازمان  این 
منطقه  برق  بودجه,  و  برنامه   , کشاورزی 
ای و یل محیط زیست به محوریت ستاد 
مدیریت بحران و استاندار ویژه بسته های 
مقابله با شرایط را برنامه ریزی نموده اند. 
می توان  سازمان ها  این  خوب  اقدامات  از 
به هماهنگی در خصوص تامین آب شرب 
ای  حوضه  درون  انتقال  و  سازی  آماده   ,
منطقه کرخه،  برای کاهش کمبودهای  آب 
بحران  با  مقابله  بودجه  تخصیص  پیگیری 
توسط استانداری، برنامه ریزی دقیق منابع 
آبی با شرط حفظ حقابه تاالب و آب شرم 
اقدامات  برخی  سنگین،  و  سبک  احشام 
سازه ای برای بهبود استفاده از آب، جلسات 
اقدامات  در  تسریع  منظور  به  هماهنگی 
و  تامین  برای  برنامه ریزی  کمک رسانی، 
و  خاموشی ها  از  جلوگیری  و  برق  تولید 
و  سپاه  بسیج،  مسلح  نیروهای  آمادگی 
داشت . اشاره  مردم  به  امداد  برای  ارتش 

 گزارش »پیام ما« از روزهای غبارآلود کهگیلویه و بویراحمد 

هیچ دستگاهی برای سنجش آلودگی هوا در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد 

 پایتخت طبیعت ایران، طعمه غبار پایتخت طبیعت ایران، طعمه غبار
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طراحی  درصدد  کشور  وزارت  در  گفت:  کشور  وزیر 
این  مشکالت  بتواند  که  هستیم  پسماند  سازمان 
بخشی  سرمایه گذاران  با کمک  و  مدیریت  را  حوزه 
و کمک  مناسب  فناوری های  از  استفاده  خصوصی، 
برطرف کند. را  حوزه  این  مسائل  شهرداران  و   مردم 
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز شنبه بدو ورود به 
استان کرمان در فرودگاه بین المللی آیت هللا هاشمی 
رفسنجانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران افزود: 
موضوع پسماند مساله جدی است و بیش از 7۰۰ نقطه 
برای تجمیع پسماندها در کشور وجود دارد که در یک 
 برنامه قرار است این تعداد به 2۰۰ نقطه کاهش یابد.

از  مختلفی  مسائل  پسماند  اینکه  به  اشاره  با  او 
مسائل  شهری،  موضوعات  فناورانه،  مسائل  جمله 
پسماند  داشت:  اظهار  دارد،  غیره  و  زیستی  محیط 
تاحدودی  و  است  ای  پیچیده  نسبتا  موضوعات  از 
می توان گفت به اندازه کافی به آن توجه نشده و در 
 برخی از نقاط شرایط نسبتا حادی در این زمینه داریم.
وزیر کشور با بیان اینکه نیاز است شرکت ها و سرمایه 
گذارانی به این حوزه ورود کنند، اظهار داشت: در حوزه 
مدیریت پسماندها موضوعات متعدد را دنبال می کنیم 
تا به غفلت های این حوزه فائق شویم و مشکالت را 

حل و فصل کنیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل نقل شورای شهر تهران 
بیان کرد درمورد این نوع قرارگاه ها چند نهاد مختلف 
باید باهم همکاری کنند و در بحث حمل و نقل حتما 
هستیم. پلیس  و  دولت  و کمک  همکاری   نیازمند 
رئیس کمیسیون  هاشمی«  تشکری  جعفر  »سید 
در  تهران  شهر  شورای  نقل  و  حمل  و  عمران 
موفقیت  میزان  درباره  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو 
نقل  و  حمل  قرارگاه  تشکیل  در  تهران  شهرداری 
گفت: معتقدم اسم ها تعیین کننده نیستند و نحوه 
پیگیری ها و سیاست گذاری های اجرائی و عملیاتی، 
برای  تعهدی که  و  می شوند  تدوین  برنامه هایی که 
است.  اهمیت  دارای  است،  ماموریت  آن   انجام 
او ادامه داد: اینکه فکر کنید نام قرارگاه را به مساله ای 

اختصاص دادیم و فکر کنیم مشکل حل می شود و یا اگر 
 قرارگاه نباشد مشکالت باقی می ماند، اینگونه نیست. 
قرارگاه ها  نوع  این  اینکه  بیان  با  هاشمی  تشکری 
در مورد مسائلی است که چند نهاد متفاوت که در 
یک چارچوب و سازمان قرار ندارد شکل می گیرد تا 
بتوانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند، گفت: در بحث 
و کمک دولت  نیازمند همکاری  نقل حتما  و  حمل 
و پلیس هستیم، اما به معنی آن نیست که تنها از 
طریق قرارگاه این اتفاقات رخ دهد. رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر 
به جای عبارت قرارگاه دنبال هدف گذاری ها برویم و 
بگوییم که چه راهبردها و هدف هایی برای بلندمدت و 
کوتاه مدت دنبال می کنیم مسیر نیز روشن می شود.

 وزیر کشور:
  سازمان مدیریت پسماند طراحی و راه اندازی می شود 

 رئیس کمیسیون عمران و حمل نقل شورای شهر تهران:
 در بحث حمل و نقل وجود قرارگاه به تنهایی کافی نیست

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 22۸1   | یک شــنبه  1۸ اردیبهشــت 14۰1  |    قیمــت  2۰۰۰ تومــان   | 

2ادامه در صفحۀ

6ادامه در صفحۀ

| فعال مدنی |

| سید ابوالفضل میرقاسمی |

 عوامل تضعیف 
سرمایه اجتماعی

در دهه های اخیر، به دالیل مختلف، سرمایه اجتماعی 
و  افزایش  بی اعتمادی  نتیجه،  در  و  شده  ما ضعیف 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی کاهش و روحیه مشارکت 
و همکاری کمرنگ شده است. ضعف سرمایه اجتماعی 
یا تشدید بحران های مختلف فرهنگی،  بروز و  سبب 
اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی شده است. برخی 
عوامل موثر در ضعیف شدن تدریجی سرمایه اجتماعی 

در ایران عبارتند از:
1- وعده های انتخاباتی محقق نشده )توسط مسئولین 
ریاست  کاندیداهای  همچنین  و  مختلف  سطوح  در 

.)... و  اسالمی  جمهوری، مجلس، شورای 
2- اخبار ناامیدکننده رسانه ملی )IRIB( در خصوص 
نجومی،  فیش های  اختالس ها، کالهبرداری ها،  وقوع 
امالک نجومی، مدارک تقلبی بعضی از مسئولین ارشد، 
اجناس تقلبی، فساد اداری، رانت خواری، زمین خواری، 
کوه خواری، جنگل خواری، بازداشت )زندانی شدن( و یا 

فرار برخی مسئوالن به خارج از کشور و ...

هتل جهانگردی کرمان شعبه 2

دعوت به همکاری
هتل جهانگردی کرمان شعبه 2 در راستای تکمیل کادر واحد آشپزخانه 

خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

واجدین شرایط می توانند رزومه کامل خود را به شماره فکس ۰34-32۸2۰۰13 
و یا به آدرس ایمیل                                                             ارسال و یا با 

شماره تلفن 32۸2۰۰12-۰34 تماس حاصل نمایید.

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

آگهی مزایده  
امالک مازاد 

صفحه 6بانک کشاورزی

نوبت دوم

صفحه 8

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی
 سازمان جنگلها، مراتع

و آبخیزداری کشور
 آگهی تشخیص منابع ملی

و مستثنیات قانونی

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )2001001105000015(
مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

موضوع مناقصه : خدمات عمومی و اداری و تنظیفات و فضای سبز مركز منطقه لرستان و مراكز انتقال نفت پل بابا حسین و برداسبی ، انبار بدر آباد و تاسیسات خرم آباد 

1-مبلغ برآورد مناقصه : -/۸77ر679ر۰۸1ر116 ریال
2-محل و مكان اجرای كار: مركز منطقه، مراكز انتقال نفت پل بابا حسین و برداسبی ، انبار بدر آباد 

و تأسیسات خرم آباد واقع در شهرستان های خرم آباد، چگنی و کوهدشت
3-مدت اجرای كار: یك سال 

4-نام دستگاه نظارت: امور اداری منطقه لرستان 
5-قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

6-روش ارزیابی مالی عبارت است از » بر اساس دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت 
متناسب در مناقصات صنعت نفت-اصالحیه 1 به شماره 796-2۰/2 مورخ 1399/12/11 وزارت 

نفت «
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : مبلغ -/994ر۰۸3ر۸۰4ر5 ریال بصورت یك 
یا تركیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین 
نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 5۰69/1234۰2 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا 
تضمین وجه نقد  میبایست به شماره شبا IR 37۰1۰۰۰۰41۰1۰46۸712۰2۰5۰ بانك مركزی واریز 

گردد ضمنا"  تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد . 
-درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج 

در سامانه ستاد. 
-ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی در زمینه رشته های 

خدمات عمومی )كد4( و خدمات فضای سبز )كد5( الزامی میباشد .
-ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی ) از اداره كار( الزامیست .

زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه : شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت 14:3۰ 
مورخ 14۰1/۰2/22  و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونیكی دولت) ستاد( به نشانی  
به درگاه  اتصال  از طریق  پرداخت هزینه  و  اسناد  به خرید  www.setadiran.ir نسبت 

پرداخت الكترونیك اقدام نمایند.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت 
نام و اخذ گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به 

شماره ۰2141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاری پیشنهادات در سامانه : شركت كنندگان می بایست تا ساعت 
تداركات  سامانه  در  بارگزاری  و  مربوطه  اسناد  تكمیل  به  نسبت   14۰1/۰3/۰2 مورخ   14:3۰
الكترونیك دولت) ستاد( و تحویل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار( الك 

و مهر شده به دفتر كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت ۰9:۰۰ مورخ 14۰1/۰3/۰7 در محل 
كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپنــد- پالك 
1۸۸-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد( بازگشایی و خوانده 

خواهد شد. 
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهی با شركت كنندگان جهت بازدید از محل انجام كار، در 
تاریخ 14۰1/۰2/25 ساعت 1۰:۰۰ صبح به نشانی خرم آباد کیلومتر 26 جاده پلدختر - شرکت خطوط 

لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان برگزار میگردد
جهت كسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 33495۰۰9-۰۸6 تماس 

حاصل فرمائید .
www.shana.ir                    www.setadiran.ir                   www.ioptc.ir                 

 روابط عمومی
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تاریخ نوبت اول : 14۰1/۰2/18- تاریخ نوبت دوم: 14۰1/۰2/19

بحران کم آبی را جدی بگیریم

شرایط احرازسابقه کار مرتبطجنسیت عنوان شغلیردیف

آقاآشپز1
حداقل 5 سال 
همراه با ارائه 
مدارک موثق

- مسلط به آشپزی و 
امور آشپزخانه

- با ذوق و سلیقه و با 
روابط عمومی باال

آگهی تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه عمومی
تهیه تجهیزات و اجرای عملیات واریانت خط انتقال 230 کیلوولت 

دو مداره شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گلگهر
ییرو آگهی مناقصه عمومی تهیه تجهیزات و اجرای عملیات واریانت خط 
انتقال 23۰ کیلوولت دو مداره شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه 
گلگهر به اطالع می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 
13:3۰ تاریخ 14۰1.۰2.25 می باشد. لذا از شرکت های پیمانکاری دارای 
حداقل رتبه 2 در صالحیت نیرو دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد 

مناقصه به سایت این شركت به آدرس www.ggz.ir  مراجعه نمایند. 
1-شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است

2-سپرده شرکت در مناقصه:3.3۸1.79۸.۰۰۰ ریال 

3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
4-تاریخ بازدید از پروژه: 14۰1.۰2.21 

5-كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است
6-محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان_كیلومتر 5۰ جاده محور 
سیرجان _شیراز ، شركت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ 
مستقر بر تپه ، بلوك  5 )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر ( 
7-تلفن و ساعت جهت هر نوع هماهنگی :۰913142۰642 آقای بلوردی 

)به غیر از ایام تعطیل( 
مدیریت امور حقوقی و قراردادها

 yaser.zatparvar2۰@gmail.com  
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کرخه از کم آبی تا هراس افکنی

البته صورت و لیست دقیق از همه فعالیت ها و یا کارهای 
صورت گرفته را بهتر است روابط  عمومی ها به اطالع مردم 
برسانند  اما بدون تردید مسئوالن استانی دست به روی 
و  باشیم  باوری  دچار خوش  نباید  نگذاشته اند .  دست 
کار سختی پیش رو است . به خصوص وقتی معیشت 
این سختی دوچندان  عده ای در معرض آسیب است 
می شود . نگارنده دقیق نمی داند چه اندیشه ای برای این 
امر شده اما بدون شک انتظار می رود که در این خصوص 
راهکارهایی در نظر گرفته شده باشد.  به هر شکل در 
عین هوشیاری و همراهی، نیاز نیست هراس و یا نگرانی 
بیش از اندازه داشته باشیم . عمل به توصیه ها، همراهی 
و کسب راهنمایی از سازمان های متولی به همراه پرهیز 
از کشت پر مصرف برنج می تواند شما را در برابر سایر 
نامالیمات خشکسالی محفوظ دارد. نه احشام دچار بی 
آبی شوند و نه تاالب و رودخانه رو به خشکی بروند . آب 
شرب نیز در دسترس خواهد بود. هرگونه کاهش نیز با 
برنامه ریزی ها و تجارب کسب شده از سال قبل سریعا 
برطرف می شود .توصیه دوستانه ای نیز به عزیزان رسانه ای 
و دوستان خویش در فضای مجازی، سایت های خبری 
و روابط عمومی سازمان ها داشته که در کنار هشدارهای 
مناسب، نسبت به اقدامات خوب انجام شده برای حل 
مشکل نیز اشاره کنند. این کار کمک خواهد کرد مردم 
آسوده تر با شرایط همراه شده و کمتر احساس تنش 
کنند. آرامش را به دل مردم بازگردانیم . کالم پایانی آنکه 
خشکسالی وجود دارد و امسال با سختی روبه رو هستیم 
اندکی همراهی و  آماده ایم .  آن هم  با  مقابله  برای  اما 
همدلی مردم عزیز خوزستان در شهرها و روستاها کلید 
بازگشایی گره بحران و پاسخ به این شرایط خواهد بود. 

همین کفایت می کند.

پیام خرب

1ادامه از صفحۀ

پس از سخنگوی دولت شبکه خبر میزبان 
درباره  تا  شد  رییس جمهور  اول  معاون 
گرانی آرد و نان و ماکارونی و سایر اقالم 
در کشور صحبت کنند. محمد مخبر معاون 
یارانه  کرد:  تأکید  جمهوری  رئیس  اول 
نان و دارو به هیچ وجه و برای هیچ کدام 
از اقشار مردم قطع نمی شود و یارانه شان 
سرجای خودشان باقی می مانند. اما این 
دو دولتمرد بیش از آنکه به بحث آرد و نان 
و گرانی آن بپردازند بیشتر مشغول توجیه 

وضعیت اقتصادی موجود کشور شدند.
با حضور  مخبر  محمد  ایسنا،  به گزارش 
با اشاره به  در شبکه خبر در گفت وگویی 
و کمبود  و روسیه  اوکراین  شرایط جنگ 
مواد غذایی که به دنبال این جنگ پدید 
منطقه  شرایط  اینکه  گفت:  است،  آمده 
این  با  سال  چند  و  شد  خواهد  چگونه 
وضعیت در منطقه روبه رو خواهیم بود که 
مشکل کرده  دچار  را  غذایی  مواد  عرضه 

نداریم. دقیقی  اطالع  هنوز  است، 
معتقدم  افزود:  خود  توضیحات  در  او 
رهبری  که  شعارهایی  درصد  پنجاه  اگر 
بود، این  مشخص کرده بودند اجرا شده 
یکی  دولت  این  نداشتیم.  مشکل  همه 
از کارها و وظایف جدی خود را عمل به 
شعارهای حضرت آقا قرار داده است. اینکه 
مقام معظم رهبری این موضوع اقتصاد را 
مورد تاکید خود در چند سال اخیر قرار 
دلیل  به  و  دارد  فراوانی  اهمیت  داده اند، 
درگیری مضاعف و همه گیری که در جنگ 
اقتصادی برای همه مردم پیش می آید، 
آن را با جنگ نظامی متفاوت می کند و به 
همین دلیل هم رهبری بر موضوع جنگ 

داشته اند. تاکید  اقتصادی 
شد:  یادآور  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
داشته ایم  که  موفقیتی  هر  هم  االن  تا 
مدیون توجه به سخنان رهبری بوده است. 
رهبری انقالب بر خنثی سازی تحریم ها و 
ما  داشته اند.  تاکید  اقتصاد  مقاوم سازی 
البته به آنچه از اقتصاد مقاومتی در نظر 
همین  تا  اما  نرسیده ایم  هنوز  داشته ایم 
حدی که عمل شده است، منجر به کاهش 
تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده است.
اقتصادی  شرایط  یادآوری  با  مخبر 
نامطلوبی که دولت سیزدهم با آن ها آغاز به 
کار کرد، افزود: ما در دولت سیزدهم موفق 
شدیم کاالهای اساسی را به نقطه مناسبی 
از پول نفت خودمان کشور را  برسانیم و 
مذاکرات  در  استقراض.  با  نه  اداره کنیم 
ما  فهمیدند که  مقابل(  )طرف  اینها  هم 
محتاج مذاکرات یا نتیجه آن نیستیم و 
البته هم رهبری و هم دولت به دنبال به 
نتیجه رسیدن مذاکرات ولی با حفظ عزت 

و اقتدار ملی است.
او همچنین تأکید کرد: دولت وقتی آغاز به 
کار کرد تورم در 5۰ درصد بود اما االن به 

۳5 درصد رسیده است.
بر  تاکید  با  اول رئیس جمهوری  معاون 
اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف 
سنتی  نان  برای  کرد:  اظهار  نمی شود، 
یارانه ای در نظر  گرفته شده که طبق مصوبه 
مجلس باید به صورت کاالبرگ  الکترونیکی 
پرداخت شود  و برای کاالهای اساسی دیگر 
تا  نظر گرفته شده  نیز مبلغی ماهانه در 

افزایش قیمت ها جبران شود.
او افزود: اقشار با درآمد باالتر بخشی از 

هزینه تأمین این کاالها را پرداخت می کنند 
اما اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه به طور 
کامل از این کمک هزینه ها بهره می برند و 
پولی که به آنها تعلق می گیرد، آرامش آنها 

را تأمین می کند.
کمک هزینه ها  این  اینکه  بیان  با  مخبر 
حساب  به  قیمت ها  آزادسازی  از  قبل 
اظهار  می شود،  واریز  خانوار  سرپرستان 
کرد: در کنار این تمهیدات برای دهک های 
پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته 

است. شده 
قیمت  افزایش  اینکه  بر  تاکید  با  مخبر 
برخی اقالم در هفته اخیر، اظهار کرد: منشأ 
گرانی برخی کاالها الزامات قانونی بودجه و 
طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کاالهای 
الزام  اساس  بر  دولت  است.  اساسی 
قانونی باید از اول فروردین 14۰1 اقدام به 
حذف ارز ترجیحی می کرد ولی برای آنکه 
در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل 
سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت 

نگرفت.
از  افزود:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی 
افزوده  ارزش  افزایش  و  و گاز  برق  آب، 
گمرکی،  عوارض  شدن  نیمایی  و  کاالها 
به طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل 

می شد.
قیمت  افزایش  تاکید کرد:  همچنین  او 
شرایط  هم  دنیا  در  اساسی  کاالهای 
برخی  حتی  که  بود  کرده  به گونه ای  را 
برخی  بار  اولین  برای  اروپایی  کشورهای 
در  دولت  کردند.  سهمیه بندی  را  کاالها 
و  قانونی  الزامات  اساس  بر  شرایط  این 

برای جلوگیری از کمبود کاالهای اساسی 
و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این 
در  را  ترجیحی  ارز  به  جهت دهی  کاالها، 

داد. قرار  کار  دستور 
تولید، یک  اینکه در بخش  افزود:  مخبر 
شرکت 5۰ هزار میلیارد تومان در یک سال 
سود می کند، ناشی از فعالیتش  نبوده بلکه 
به  سبب آن بوده که مواد اولیه و خدمات 
ارزان دریافت می کرد و آن را به صورت آزاد 

می فروخت یا صادر می کرد.
داد:  ادامه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
باعث درآمدهای کالن  از رانت  بهره مندی 
برای واردکنندگان  و برخی شرکت ها شده 
قرار  مضیقه  در  مردم  عمده  بخش  اما 

دارند.
اقشار  بر  گرانی ها  تأثیر  به  اشاره  با  او 
به  تصریح کرد: گرچه گرانی ها  کم درآمد 
همه آحاد ملت فشار می آورد اما دهک های 
پایین و بسیار کم درآمد بیشترین آسیب 

می بینند. را 
مخبر با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز 4هزار 
یارانه ها،  عادالنه  توزیع  و  تومانی   2۰۰ و 
گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی 
از سوی کسانی می شود که رانت های کالن 
برای دولت ها  دلیل  به همین  و  می برند 
ارز ترجیحی  در  هزینه داشته است. اگر 
بود  تومان  هزار   12 ارز  نرخ  مقطعی که 
داشت  حذف می شد هزینه های کمتری 
اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی 
جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت .
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: از 
می خواهیم که  نخبگان  و  دلسوزان  همه 
یاری  را  دولت  اقتصادی،  اصالح  این  در 
دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که 
ارز 4هزار و 2۰۰ تومانی مغایر عدالت بود و 
تولید کشور را با چالش مواجه کرد و هیچ 

سودی برای مردم نداشت.
اینکه ۳۰ درصد هزینه  سبد  بیان  با  وی 
خانوار را هزینه مسکن تشکیل می دهد، 
افزود: دولت تمهیداتی برای کاهش این 
هزینه دارد و این اقدامات موجب افزایش 
توان اقتصادی خانوارها می شود. از جمله 
 5۶۰ برای  مالیات  تعیین  اقدامات   این 
هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت 
کمک  ودیعه مسکن  برای اقشار کم درآمد، 
نیمه تمام   مسکن  و  مهر  مسکن  تکمیل 
ملی  نهضت  اجرای   و  ملی  اقدام  طرح 

است. مسکن 
مخبر با بیان اینکه یکی از مواردی که تولید 
نقدینگی می کند، استقراض دولت از بانک 
مرکزی است، اظهار کرد: همیشه دولت ها 
بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه تنها 
بلکه  نکرده  استقراض  سیزدهم  دولت 
دولت  است.  بستانکار  مرکزی  بانک  از 
مصمم به جهت دهی نقدینگی در تولید و 
جلوگیری از خلق پول توسط بانک هاست 
خواهد  جامعه  برای  آثار خوبی  قطعًا  که 

داشت.
کرد:  اظهار  رئیس جمهوری  اول  معاون 
تهیه  با  که  است  آن  دنبال  به  دولت 
طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح های 
دهد. مشارکت  مانده  برزمین  نیمه تمام 
او درباره وضعیت ذخایر کاالهای اساسی 
مردم  از  کرد:  اظهار  کشور،  راهبردی 
می خواهیم که مطلقًا نگران ذخایر کاالهای 
اساسی نباشند. رئیس جمهوری نیز طی 
برای  خوبی  خبرهای  آینده  دو سه شب 
ارز  تخصیص  نحوه  اصالح  درباره  مردم 
ترجیحی خواهد داشت. دولت سیزدهم 
مصر است همه  منابع عادالنه توزیع شود و 
همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج 

و ناتوان در تامین معیشت نباشد.

پس لرزه های حذف یارانه آرد صنف و صنعت ادامه دارد 

مخبر: یارانه نان و دارو 
حذف نمی شود

مالکی سفیر پیشین ایران 
در افغانستان:

موضوع حقآبه هیرمند 
اولویت اول در قبال هیات 

حاکمه افغانستان است
امنیت  کمیسیون  عضو  مالکی  فداحسین 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
در  کشورمان  پیشین  سفیر  و  اسالمی 
شناختن  رسمیت  به  گفت:  افغانستان 
اما  نیست  ما  کار  دستور  در  فعال  طالبان 
با  ارتباطات مردمی وجود دارد و در جلسه 
تاکید کردیم  آقای وحیدی وزیر کشور هم 
از  جدای  باید  مردمی  ارتباطات  موضوع 
قرار  بررسی  مورد  طالبان  حاکمیت  مسئله 
بگیرد. تاکید هم بر این است که طالبان باید 
قواعد بین المللی را بپذیرد و موضوع حق آبه 

است. ما  اول  اولویت 
به گزارش ایلنا فداحسین مالکی ، در ارزیابی 
قبال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست 
هیات حاکمه افغانستان گفت:از زمان روی 
و  از سیاست ها  بسیاری  طالبان،  آمدن  کار 
اگر  و  اما  دچار  منطقه  تحوالت کشورهای 
شد. با توجه به رویکردی که طالبان طی چند 
سال گذشته داشتند و نوع نگرشی که امروز 
دارد متفاوت از دولت های قانونی افغانستان 
است و در نتیجه روابط و رویکرد کشورهای 
همسایه نیز متفاوت از رویکردشان نسبت به 

دولت های قانونی است.
او در توضیح وضعیت روابط ایران با هیئت 
حاکمه افغانستان افزود: با این حال رویکرد 
جمهوری اسالمی ایران که یک حوزه وسیع 
متفاوت  دارد،  افغانستان  مردم  با  تمدنی 
تغییری  دولت ها  آمد  و  رفت  با  و  است 
نمی کند و روابط ما مبتنی بر رابطه با مردم 
باشد  شما  خاطر  اگر  و  است  کشور  این 

تاکید کردند. مساله  این  به  هم  رهبری 
به  البته  افزود:  همچنین  فداحسین مالکی 
یاد داریم که روابط دولت های قانونی کابل 
و  بود  متفاوت  هم  با  ایران  به  نسبت  نیز 
برای مثال رویکرد آقای کرزای این بود که 
اگر افغانستان یک قطره آب داشته باشد، 
باید نیمی از آن را در اختیار ایران قرار دهد 
از  نشات گرفته  و  قانونی  رویکردی  این  و 
ثبات در این کشور بود و این رویکرد هیچ گاه 
تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار نگرفت اما 
رویکرد آقای اشرف غنی متأثر از فشارهای 
خارجی بود و مزاحمت هایی را هم برای ما 

ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
اما  اسالمی گفت:  شورای  مجلس  خارجی 
است؛  متفاوت  طالبان کامال  با  ما  برخورد 
افغانستان  مردم  با  رابطه  ما  روابط  امروز 
این  مردم  از  حمایت  لحاظ  به  ما  و  است 
کشور در افغانستان ماندیم، مرزها را نبستیم 

و کمک کردیم.
او ادامه داد: ما بارها تاکید کرده ایم کشورهای 
افغانستان  سیاسی  معادالت  در  همسایه 
تاکید کرده ایم  همچنین  هستند.  تاثیرگذار 
دولت  باید  امنیت  و  ثبات  ایجاد  برای  که 
بین الملل  جامعه  و  شود  تشکیل  فراگیر 
طالبان  اما  دارد  را  ایران  تاکید  همین  هم 
در درون خودش نیز اختالفات جدی دارد و 
برای پذیرش پیشنهاد همسایگان یکپارچه 
درونی  اختالفات  نتیجه همین  در  نیستند. 
و  دارد  وجود  افغانستان  در  بی ثباتی  هم 
طبیعی است که کشور شرایط خاص بحرانی 
هم  اخیر  تروریستی  باشد. حمالت  داشته 
به همین دلیل است. ما جلساتی با طالبان 

داریم و این موارد را طرح می کنیم.
افکار  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مالکی 
از  دیپلمات  اعزام  است  معتقد  عمومی 
مقدمه ای  ایران  پذیرش  و  طالبان  سوی 
برای تحویل سفارت و به رسمیت شناختن 
این گروه است، آیا چنین موضوعی صحت 
دارد، گفت: شناسایی و به رسمیت شناختن 
اما  نیست  ما  کار  دستور  در  فعال  طالبان 
با  ارتباطات مردمی وجود دارد و در جلسه 
تاکید کردیم  آقای وحیدی وزیر کشور هم 
از  جدای  باید  مردمی  ارتباطات  موضوع 
قرار  بررسی  مورد  طالبان  حاکمیت  مسئله 
بگیرد. تاکید هم بر این است که طالبان باید 
قواعد بین المللی را بپذیرد و موضوع حق آبه 

است. ما  اول  اولویت 
افغانستان  در  کشورمان  پیشین  سفیر 
پیش بینی  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
شاهد  دیگر  بار  گرما  آغاز  با  که  شده 
باشیم،نظر  پنجشیر  مقاومت  شکل گیری 
شما چیست؟ گفت: اگر طالبان بپذیرد که 
این  بر  ثبات  شود،  تشکیل  فراگیر  دولت 
کشور حاکم می شود و همه اقوام می توانند 
که  است  طبیعی  باشند.  داشته  مشارکت 
جمهوری اسالمی ایران دوستان زیادی در 
افغانستان دارد و در زمان سردار سلیمانی 
شهید  عامرصاحب  با  ارتباطات گسترده ای 
استاد  و  فهیم  مارشال  مسعود،   احمدشاه 
ربانی وجود داشت و نقدهایی که امروز از 
نیست  چیزی  دارد  وجود  مخالفان  سمت 
این  با  برخورد  و  غافل شویم  آن  از  ما  که 
جمهوری  تایید  مورد  هیچ گاه  هم  گروه ها 

بود. نخواهد  و  نبوده  ایران  اسالمی 

قول وزیر بهداشت 
برای کنترل بازار دارو

بهداشت  کمیسیون  عضو  بندپی،  محسنی  محمدعلی 
و درمان از وعده کنترل بازار دارو و برطرف شدن کمبود 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  توسط  کشور  دارویی 
پزشکی خبر داد. به گزارش ایسنا، محسنی بندپی با اشاره 
به گرانی قیمت دارو در کشور طی هفته های گذشته اظهار 
به دلیل وارد شدن یک شوک  کرد: در هفته های اخیر 
روانی به جامعه، بدون اینکه ارز دارو حذف شود، قیمت 
بعضی داروها افزایش پیدا کرد؛ در این آشفته بازار برخی 
سودجویان نیز ممکن بود داروها را احتکار کنند و بر همین 
اساس نیز عماًل با کمبود دارو مواجه شویم. با توجه به 
اینکه اخیرا یک میلیارد دالر ارز برای واردات دارو تخصیص 
داده شده، در این جلسه آقای وزیر و معاونان او قول دادند 
تا هم بازار دارو را کنترل کنند و هم اینکه ان شاءهللا مسأله 

کمبود دارو را برطرف کنند.

حدادی: باید نظارت بر شبکه 
توزیع کاالها افزایش یابد 

علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: الزم است که مدیریت 
اعمال شود.  توزیع کاالها  روی شبکه  بر  و کامل  جامع 
متاسفانه امروز شبکه توزیع کاالها معیوب است. باید توجه 
اساسی و ریشه ای به شبکه توزیع کاالها شود. بخشی 
از کاالهای اساسی در گمرک رسوب شده و نیازمند یک 
مدیریت صحیح و اقدام به موقع در این حوزه هستیم. 
در مجلس  نظرآباد  و  طالقان  نماینده مردم ساوجبالغ، 
شورای اسالمی تصریح کرد: زمانی است که می گوییم 
کاالهای اساسی وجود ندارد که شرایط متفاوت می شود. 
اما امروز کاالهای اساسی در سطح کشور وجود دارد. بحث 
مهم این است که باید به موقع کاالهای اساسی از مبدا 
به مقصد رفته و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. در کنار 

اصالح شبکه توزیع باید نظارت دقیقی نیز اعمال شود.

 پس از سخنگوی دولت 
شبکه خبر میزبان معاون اول 
رییس جمهور شد تا درباره 
گرانی آرد و نان و ماکارونی و 
سایر اقالم در کشور صحبت 
کنند. محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهوری تاکیدکرد: 
یارانه نان و دارو به هیچ وجه و 
برای هیچ کدام از اقشار مردم 
قطع نمی شود و یارانه شان 
سرجای خودشان باقی 
می مانند. اما این دو دولتمرد 
بیش از آنکه به بحث آرد 
و نان و گرانی آن بپردازند 
بیشتر مشغول توجیه وضعیت 
اقتصادی موجود کشور شدند

مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور 
مناطق سازمان حفاظت محیط 
زیست در گفت و گو با »پیام ما«: 
اگر قرار باشد مجوزی صادر 
شود دفتر زیستگاه ها و امور 
مناطق باید این مجوز را صادر 
کند و به طور قاطع می گویم 
تاکنون هیچ مجوزی صادر 
نشده است

 | پیام ما | تنها به فاصله یک شب در تلویزیون دو برنامه با حضور دوتن از دولتمردان دوره سیزدهم پخش شد که هر دو 
تالش داشتند گرانی های اخیر را توجیه کنند. اما جالب است در برنامه اول سخنگوی دولت تأکید کرد4 سال است کشور 
گرفتار تورم 4۰درصدی است و در برنامه دوم که جمعه شب پخش شد معاون اول رئیس جمهور گفت ما کشور را با تورم 5۰ 

درصدی تحویل گرفتیم و االن تورم 35 درصد است.

گزارش دوم
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س
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  |

طمع معدنکاران به آخرین زیستگاه های یوز
چنان  کشور  در  معدن کاری  فعالیت  دامنه 
وزارت  تصمیم  بر  بنا  که  شده  گسترده 
زیستگاه های  تجارت  و  معدن  صنعت، 
در  است  قرار  هم  ایران  در  یوز  باقی مانده 

گیرند.  قرار  کاوان  معدن  اختیار 
ایسنا،  شده  منتشر  خبر  یک  استناد  به 
صنایع  و  معادن  امور  معاونت  سرپرست 
تجارت  و  معدن   ، اداره کل صنعت  معدنی 
پهنه های  آزادسازی  از  سمنان  استان 
معدنی در این استان به نام های خارتوران، 
است.  داده  خبر  طرود،  و  عباس آباد 
خبرنگاران  جمع  در  علیخانی  علی اکبر 
وزارت،  ستاد  اعالم  »براساس  گفته: 
عملیات بروز رسانی و انجام اصالحات فنی 
رسیده  پایان  به  کاداستر  سامانه  ضروری 
پهنه های  برخی  آزادسازی  با  همزمان  و 
صدور  درخواست  ثبت  امکان  اکتشاف، 
طریق  از  متقاضیان  توسط  اکتشاف  پروانه 
بر  می شود.«  برقرار  نیز  کاداستر  سامانه 
روی  شده  اعالم  زمان بندی  برنامه  اساس 
روز  برای  آزادسازی  این  سامانه کاداستر، 
است. شده  برنامه ریزی  اردیبهشت   27

 27 روز  برای  سامانه  این  به  نگاهی 
مشخص  زون  می دهد،  نشان  اردیبهشت 
منطقه  با  باالیی  همپوشانی  تقریبا  شده 
که  دارد  خارتوران  یا  توران  حفاظت شده 

ملی  پارک  شده،  حفاظت  منطقه  شامل 
و  است  خارتوران  حیات وحش  پناهگاه  و 
را  توران  زیست کره  ذخیره گاه  مجموع  در 
حال  در  مجموعه  این  می دهد.  تشکیل 
زیستگاه  دو  از  یکی  و  مهم ترین  حاضر 
آسیایی  یوزپلنگ  مانده  باقی  و  پویا 
محدوده  این  یوزپلنگ،  بر  افزون  است. 
ارزشمند  گونه های  دیگر  زیستگاه  حفاظتی 
است.  ارزشمند  پرندگان  و  پستانداران 
پلنگ،  به  می توان  گونه ها  این  جمله  از 
ایرانی،  پلنگ  جبیر،  )آهو(،  ایرانی  غزال 
دشتی،  گربه  شنی،  گربه  سیاه گوش، 
افزون  است.  طالیی  عقاب  دلیجه،  بحری، 
زیستگاه های  مهمترین  از  توران  این  بر 
اندمیک  پرنده  تنها گونه  است که  بور  زاغ 
ایران است. به واسطه چنین تنوع زیستی 
مناطق  مهم ترین  از  یکی  توران  بی نظیری 
باز  و  می شود  محسوب  ایران  حفاظتی 
و  منطقه  این  به  معدنکاران  پای  شدن 
جبران  ضربه  می تواند  آن  حاشیه  حتی 
و  یوز  چون  شکننده ای  گونه  به  ناپذیری 
بزند.  زیستی کشور  تنوع  بخش های  دیگر 
چنین تصمیم و اعالمی آنقدر عجیب است 
که باعث شگفتی کارشناسان و متخصصان 

است. شده  ایران  در  حفاظت 
بر اساس همین  این است که  بعدی  نکته 

سامانه، زون بعدی که زمانبندی آزاد سازی 
شده،   مشخص  آتی  خرداد  یکم  روز  آن 
تطبیق نسبتا کاملی با پناه گاه حیات وحش 
آهو،منطقه  ضامن  ملی  پارک  میاندشت، 
حفاظت شده ساریگل و پارک ملی سالوک 
ملی  پارک  مجاورت  در  تقریبا  و  دارد 
مستندات  اساس  بر  داد.  قرار  گلستان 
زاد آور  منطقه  دو  از  یکی  میاندشت  موجود 
یوز در چند سال گذشته ایران بوده و بارها 
رفت و آمد یوزها بین توران و میاندشت در 

است. شده  ثبت  دهه گذشته  یک 
به این ترتیب به نظر می رسد اگر اقدام یاد 
به منظور  این مناطق  آزاد سازی  برای  شده 
تنها  نه  شود،  قطعی  معدنی  اکتشافات 
امیدواری های اندک به حفاظت از یوزپلنگ 
ایرانی بر باد می رود، بلکه وضعیت حفاظتی 
برخی از گونه های مهم در ایران نیز به خطر 
که   است  شرایطی  در  این  افتاد.  خواهد 
چهارگانه  مناطق  زمره  در  شده  ذکر  مناطق 
الف  بند  اساس  بر  و  هستند  حفاظتی 
بهسازی  محیط  حفاظت  و  قانون    ماده )۳( 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  زیست، 
لحاظ  از  مناطق چهارگانه  در  دولت  نماینده 
دولتی  و  ملی  اراضی  و  منابع  بر  مالکیت 
مشخص  ترتیب  این  است.به  شده  تعیین 
صنایع  و  معادن  امور  معاونت  نیست  

تجارت  و  معدن   ، اداره کل صنعت  معدنی 
استان سمنان بر چه اساسی چنین فرمانی 
عرصه های  در  معدن کاوی  آزاد سازی  برای 

است. کرده  صادر  شده  یاد 

سازمان حفاظت محیط زیست: 
هیچ مجوزی صادر نکرده ایم

زیستگاه ها  دفتر  مدیرکل  اقتدار  رضا 
محیط  حفاظت  سازمان  مناطق  امور  و 
درباره  ما«  »پیام  با  گفت و گو  در  زیست 
توران،  ملی  پارک  حاشیه  در  معدن کاوی 
پارک  و  میاندشت  وحش  حیات  پناهگاه 
باشد  قرار  اگر  می گوید:  آهو  ضامن  ملی 
و  زیستگاه ها  دفتر  شود  صادر  مجوزی 
کند  صادر  را  مجوز  این  باید  مناطق  امور 
هیچ  تاکنون  می گویم  قاطع  طور  به  و 

است. نشده  صادر  مجوزی 
محدوده های  صنعت  وزارت  می افزاید:  او 
معدنی را در قالب پهنه های معدنی تعریف 
می کند. عالوه بر این  محدوده های مناطق 
چهارگانه در سامانه کاداستر وزارتخانه ثبت 
شده است و چنانچه محدوده های معدنی 
مدیریت  تحت  مناطق  های  محدوده  با 
سازمان حفاظت حفاظت محیط زیست در 
محیط  سازمان  از  گیرد  قرار  مزایده  فرایند 
مجوز  بدون  و  شود  می  استعالم  زیست 
سازمان محیط زیست هیچ فعالیت معدنی 
چنانچه  باشید  مطمئن  نیست.  امکان پذیر 
ما  از  باشد  معدنی  فعالیت  یک  بر  قرار 
استعالم می گیرند و ما هم با آن مخالفیم 

نکرده ایم. صادر  را  جدیدی  مجوز  و 

| روزنامه نگار |

| علی رنجبران |
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در پارک شهر چه خبر است؟ نیروهای خدماتی 
که در سکوت پارک شهر مشغول رنگ کردن 
قفس ها هستند، می گویند قرار است حیواناتی 
مثل الما و کروکودیل به این مجموعه منتقل 
شوند. همین حاال در قفس های باغ پرندگان 
پارک شهر، چند کفتر، بوقلمون، مرغ، خروس، 
فضاهای  اما  می شود  نگهداری  غاز  خرگوش، 
جدید بی شباهت به قفس های علف خواران در 

نیست. باغ وحش های فعلی 

خالف مصوبه شورای شهر
اینها در حالی است که یک منبع آگاه به 
»پیام ما« خبر می دهد که با وجود مخالفت 
محیط زیست شهرداری، شهرداری منطقه 12 
بنا دارد قفس های پارک شهر تهران را گسترش 
دهد و حیوانات دیگری به این مجموعه وارد 
کند. ایجاد و توسعه مراکز نگهداری گونه های 

حیات وحش در شهر تهران از تیر 14۰۰ ممنوع  
و شهرداری ملزم شد از ایجاد مراکزی تحت 
سافاری  و  حشرات  باغ  پرندگان،  باغ  عنوان 

جلوگیری کند. 
اقدامی مبنی احداث،  این اساس هرگونه  بر 
هرگونه  در  مشارکت  و  توسعه  راه اندازی، 
عنوان  تحت  جانوران وحشی  نگهداری  مراکز 
پرندگان،  پارک،  سافاری  وحش،  »باغ های 
و  دلفیناریوم  ماهی،  آکواریوم های  خزندگان، 
باغ های حشرات« در مناطق 22 گانه شهرداری 
ممنوعیت  این  بر  عالوه  و  شد  ممنوع  تهران 
اقدام به خرید و فروش، تاکسیدرمی، اجاره 
اسارت،  نمایش،  برای  بها  پرداخت هرگونه  و 
تکثیر و نگهداری از گونه های وحشی »اعم از 
بومی و غیربومی« اعالم شد. بر اساس این 
طرح، انعقاد قرارداد یا مشارکت در زمینه های 

است. ممنوع  هم  فوق الذکر 

با وجود این مصوبه اما بر اساس شنیده های 
»پیام ما«، شهرداری منطقه 12 در تالش است 
از سازمان محیط  آوردن حیوانات جدید  برای 
زیست مجوز دریافت کند، چرا که قفس ها خالی 

و بالاستفاده باقی مانده اند.

شهرداری منطقه 12: 
چنین قصدی نداریم

جنگروی،  محمد  است که  حالی  در  اما  اینها 
روابط عمومی شهرداری منطقه 12 در گفت وگو 
با »پیام ما« توسعه باغ پرندگان و تصمیم برای 
آوردن حیوانات جدید را رد می کند و می گوید: 
»طبق صحبتی که با رئیس اداره فضای سبز 
شهرداری منطقه 12 داشته ام، فقط یک سری 
فنس در این پارک وجود دارد که زنگ زده و 
در حال رنگ زدن آن هستند. قفس و سازه 
جدیدی اضافه نشده و مستحدثات موجود هم 

مربوط به دو، سه دهه گذشته است.«
به گفته او گونه های فعلی شامل چند حیوان 
مجموعه  یک  این  بر  عالوه  و  است  بومی 
دارد.  وجود  شهر  پارک  در  هم  پرنده نگری 
جنگوری تاکید می کند:  »هنوز اتفاقی نیفتاده 
و  وحش  باغ  راه اندازی  قصد  اصال  ما  است. 
توسعه همین مجموعه را نداریم. فقط تجهیزات 

رنگ کرده اند.« را  قبلی 

شدت  وحش ها  باغ  گسترش  روند   
گرفته است

سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات اما راه اندازی 
یک مرکز جدید نگهداری از حیوانات را در شهر 
تهران بعید نمی داند. او به »پیام ما« می گوید: 
چون  نیست  انتظار  از  دور  تصمیمی  »چنین 
همین حاال در باغ وحش های موجود حیواناتی 
تکثیر می شود که یا باید کشته شوند، یا باید از 

کشور خارج شوند، یا در باغ وحش جدید جای 
بگیرند. از طرف دیگر شرایط برای علف خواران و 
پستانداران بزرگ در باغ وحش ها مساعد است 
و آنها زاد و ولد می کنند. حتی پستاندارانی مثل 
خرس ها، شیرها و همینطور خزندگان. به دلیل 
این زاد و ول، تقاضا برای فروش آنها هم کم 

نیست.«
مجوزهایی که  از صدور  موارد  این  با گفتن  او 
در جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط 
کسب وکار برای آن تصمیم گیری شد یاد می کند؛ 
پروانه تکثیر و پرورش پستانداران و پرندگان 
بهره برداری،  پروانه  مجوز  اسارت،  در  وحشی 
تکثیر و پرورش پستانداران و پرندگان وحشی در 
اسارت، احداث مراکز تکثیر و پرورش خزندگان 
و دوزیستان و همینطور مجوز پروانه بهره برداری 
از مراکز تکثیر و پرورش خزندگان و دوزیستان .
سلیمی ادامه می دهد: »دلیل مخالفت فعاالن 
محیط زیست با این مصوبه در هفته های گذشته، 
وحش های  باغ  با  مواجهه  توقف  بود؛  همین 
باغ  این هم شاهد گسترش  از  پیش  جدید. 
این  و  بوده ایم  از سوی شهرداری ها  وحش ها 
تجربه  اگرچه  این  است.  گرفته  شدت  روند 
ناموفق شهرداری ها بوده اما واسطه ها این میان 

با تامین حیوانات سودشان را می برند.«
ایجاد  حیوانات،  حقوق  فعال  این  گفته  به 
مجموعه های جدید نگهداری از حیوانات در حالی 
است که اغلب باغ وحش های فعلی دامپزشک 
مستقر ندارند و سازمان محیط زیست نیز طبق 
اظهارات پیشین مسئوالن آن، از پس نظارت بر 

همه مجموعه ها برنمی آید.
سلیمی اضافه می کند: »در همین حال در باغ 
وحش های دیگر در شهرستان ها، تعداد نوزادان 
هم  آنها  میر  و  مرگ  میزان  و  وحش  حیات 
معلوم نیست. و حتی سرنوشت حیواناتی که از 
سوی مردم به مجموعه ها تحویل داده می شود 

است.« نامشخص 
او از سوی دیگر به مغایرت این درخواست با 
مصوبه شورای شهر اشاره می مند و می گوید: 
»شهرداری ها باید متوجه باشند که این مراکز 
تهران  چون  شهری  برای  و  شده  منسوخ 
باغ  پس  از  آنها  ندارد.  خوشی  صورت  هم 
وحش های فعلی برنمی آیند، چطور می خواهند 
بر مجموعه های جدید نظارت داشته باشند؟«
طرح  بررسی  جریان  در  نیز  این  از  پیش 
ممنوعیت ایجاد و توسعه باغ وحش ها در صحن 
علنی شورای شهر تهران، آرش حسینی میالنی، 
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران 
گفته بود: »در بسیاری از کالنشهرها برای حفظ 
از  نگهداری  ممنوعیت  مقررات  زیستی،  تنوع 
حیوانات وحشی در شهرها اعمال شده است. 
اگر این محدودیت ها اعمال نشود، ممکن است 
شهری  محیط های  وارد  غیر بومی  گونه های 
شوند. در شرایط فعلی تکثیر و توزیع و قاچاق 
حیوانات در سطح جهانی و ملی ممنوعیت دارد. 
در این شرایط همه دستگاه ها باید در این زمینه 
همکاری کنند از جمله اینکه در دولت هم الیحه 
حمایت از حیوانات تدوین شده و به مجلس 

ارسال شده است.«

یک منبع آگاه از تالش برای دریافت مجوز خرید حیوانات در پارک سنگلج خبر می دهد

معمای قفس های جدید پارک شهر
روابط عمومی شهرداری منطقه 12: ما اصال قصد راه اندازی باغ وحش و توسعه همین مجموعه را نداریم

جایزه انرژی گلوب ایران 
برگزار می شود

برنده برنده ها برای رقابت 
جهانی رهسپار سازمان 

ملل می شود 
|پیام ما| مراسم اهدای جوایز انرژی گلوب ایران 
با حضور شخصیت های ملی و بین المللی در 7 
گروه  آب، هوا، زمین، انرژی، جوانان، استارت 
آپ های پایدار و ساختمان های پایدار  در تاریخ 
در مرکز همایش های  ماه 14۰1  اردیبهشت   25

بین المللی جزیره کیش برگزار می شود.
برگزاری  از  دوره  این  در  »پیام ما«،  به گزارش 
این جایزه بین المللی پس از ارزیابی ۳11 طرح 
و پروژه توسط هیات داوران مستقل ، 22 طرح 
برتر در 7 گروه نامزد شده اند و در این مراسم 
از  پس  می شود.  اعالم  گروه  هر  برنده  پروژه 
انتخاب 7 برنده، از طریق رای گیری در مراسم از 
حاضران و همچنین از شرکت کنندگان مجازی، 
ایران  ،  برنده برندگان به عنوان پروژه نماینده 
برای ارسال به رقابت جهانی که بیست و سومین 
مراسم آن در نوامبر 2۰22 در مقر سازمان ملل در 

وین برگزار می شود، ارسال می شود. 
بنابر اعالم دفتر منطقه ای بنیاد جهانی انرژی در 
ایران، در این دوره عالوه بر پروژه های بزرگ توجه 
ویژه ایی به سمت کسب وکارها و استارت آپ های 
خرد و محلی و با دغدغه های اجتماعی سوق شده  
است تا امکان فرصت برابر برای کسب وکارهای 
خالقانه همسو با توسعه پایدار فراهم شود. عضو 
کارگروه ملی کسب و کارهای پایدار دفتر منطقه ای 
بنیاد جهانی انرژی در ایران در مورد این جایزه 
می گوید: گروه کسب و کارهای پایدار بنیاد جهانی 
در  استارت آپ هایی  شناسایی  دنبال  به  انرژی 
هستند  نوظهور  و  توسعه  حال  در  اقتصادهای 
که نوآوری هایی را توسعه می دهند که عالوه بر 
ایجاد فرصت های اقتصادی جدید یک یا چند 
مورد  را  پایدار  توسعه  17 گانه  اهداف  از  هدف 
توجه قرار داده اند. ایجاد و توسعه پلتفرم هایی 
که بر پایه فن آوری های دیجیتال عالوه بر کسب 
درآمدهای اقتصادی، پیامدهای زیست محیطی 
و نابرابری های اجتماعی را کاهش می دهد،  از 
مشخصه های استارت آپ های پایدار است.آمال 
حذف  فقر،  کاهش  دهد:  می  ادامه  موسوی 
گرسنگی، افزایش و بهبود کیفی سالمتی، بهبود 
کیفیت آموزش، برابری جنسیتی،  دسترسی به 
انرژی های  به  بهداشتی، دسترسی  و  پاک  آب 
شهرهای  نابرابری ها،  همه، کاهش  برای  پاک 
ایمن  سکونت گاه های  ایجاد  هوشمند،  پایدار 
مسئوالنه،  مصرف  و  تولید  همه،  برای  پایدار  و 
تنوع  طبیعی،  منابع  توسعه  و  احیا  حفاظت، 
توسعه  برای  ایجاد مشارکت جهانی  و  زیستی 
پایدار  از اهدافی است که در کنار اهداف اقتصادی 
در استارت آپ های پایدار دنبال می شود.او اضافه 
بنابراین نتیجه و خروجی یک پروژه  می کند: 
استارت آپ باید به گونه ای فرموله شود که بلند 
تایید  و  دستیابی  قابل  درعین حال  و  پروازانه 
باشد. معیارهای دیگری مانند جذابیت طرح در 
بین جامعه هدف،  مقیاس پذیری در داخل و 
خارج از کشور، نوآور و مبتکرانه بودن، تکرارپذیری 
طرح و نهایتا استفاده از فن آوری دیجیتال است.
پس از ارزیابی براساس این معیارها طرح های 
استارت آپی برگزیده در این بخش، به صندوق 
انرژی  جهانی  بنیاد  کسب وکارهای  از  حمایت 

معرفی و وارد می شوند.
مرجع  بزرگترین  عنوان  به  انرژی  جهانی  بنیاد 
ارزیابی و حمایت کننده از طرح ها و پروژه های 
پایداری است که بیش از 18۰ کشور عضو این 
از سال 2۰۰۰  انرژی گلوب  بنیاد هستند. جایزه 
با  و  بنیاد  این  سوی  از  ساالنه  به طور  تاکنون 

است. شده  برگزار  عضو  مشارکت کشورهای 

احتمال وجود اختالل 
ژنتیکی در توله یوزها 

بیماری های  و  مامایی  متخصص  دامپزشک 
تولیدمثل درباره احتمال وجود اختالل ژنتیکی در 

یوزهای متولد شده هشدار داد.
بهرنگ اکرامی به ایسنا گفت: تشخیص اشتباه 
جنسیت توله یوزها به دلیل تعجیل بخش رسانه 
بود که پیش از تایید فنی این موضوع را اعالم 
جنسیت  تشخیص  روند  به  اشاره  با  کردند.او 
توله ها عنوان کرد: نظر کارشناسان ما در روز اول 
این بود که توله ها ماده هستند. من نیز در حال 
مراقبت از یوز مادر بودم. یکی از توله ها نیز در 
تنفس مشکل داشت و با احیا زنده ماند. حتی 
وزن توله نیز پس از شیرخوردن بیشتر نشد و 
حتی کاهش وزن نیز در آن مشاهده شد بعد از 
چند روز متوجه شدیم که این توله از ناهنجاری 
ریه رنج می برد.اکرامی با اشاره به احتمال وجود 
اختالالت ژنتیکی در این گونه گفت: در گربه سانان 
به علت اختالالت ژنتیکی و هم خونی احتمال 
بروز این مشکالت وجود دارد. نر بودن این سه 
توله دلیلی بر افزایش ضریب هم خونی است. 
باشند،  نزدیکتر  یکدیگر  به  خانواده ها  چه  هر 
ضریب هم خونی باالتر می رود و باال رفتن ضریب 
هم خونی سبب باال رفتن احتمال بروز اختالالت 
ژنتیکی می شود.او افزود: این یک موفقیت است 
که ما متوجه احتمال اختالل ژنتیکی در تولید 
مثل یوزها شدیم. ما متوجه شدیم که نرزایی 
داریم و باید آن را اصالح کنیم. این مورد نیز در 
کنار تصادفات جاده ای و حمله سگ ها یکی از 

مخاطرات متوجه این گونه است. 

سپهر سلیمی، فعال حقوق 
حیوانات اما راه اندازی یک مرکز 

جدید نگهداری از حیوانات را 
در شهر تهران بعید نمی داند. 

او می گوید: همین حاال در باغ 
وحش های موجود حیواناتی 

تکثیر می شود که یا باید کشته 
شوند، یا باید از کشور خارج 

شوند، یا در باغ وحش جدید 
جای بگیرند

|پیام ما| نیروهای خدمات شهری در پارک شهر سنگلج در حال رنگ کردن قفس ها هستند. پیش از همه گیری، پشت حصار این قفس ها 
فالمینگو و طاووس و طوطی بود اما امروز خبری از آنها نیست و فقط چند خرگوش و پرنده اهلی در قفس ها دیده می شود. در همین 
حال یک منبع آگاه در گفت وگو با »پیام ما« از تالش شهرداری منطقه 12 تهران برای توسعه قفس های باغ پرندگان پارک شهر و آوردن 

حیواناتی جدید به این مجموعه خبر می دهد.
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پراید  سواری  وکارت  شناسنامه 
نقره ای    13۸9 مدل   132
شماره   به  رنگ   متالیک 
ره  شما 3و 7 3 6 7 6 7 ر تو مو

 S542۰۰۸9۰1۰444شاسی
 ۸11 75ایران  پالک  شماره  به 
ط 16 متعلق به احمد باقر پور 
درجه  واز  مفقود  کوهبنانی  

اعتبار ساقط گردیده است .

سبزسواری  برگ  و  سند 
 139۸ مدل   4۰5GLX-XU7پژو
نقره ای - متالیک رنگ به شماره  موتور 
شاسی  شماره  و   124K13۸9۸۰4

 NAAM۰1CE۰KK244357
پالک 31ق714ایران  شماره  به 
75متعلق به حمیده زابلی پور 
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گردیده است .

تی  جی  پراید  سبزسواری  برگ 
سفید  مدل13۸3   آی  ایکس 
شماره   به  رنگ  روغنی  شیری- 
وشماره    ۰۰933623 موتور 

 S14122۸331991۸شاسی
به شماره پالک 1۸ق451ایران 
درسته  نجات  به  65متعلق 
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گردیده است .

نظربه اینکه پروانه بهره برداری معدن سنگ 
شماره  به  آباد  اختیار  سفید  چشمه  آهن 
آقای  بنام   1393/۰۸/۰5 مورخ   337۸5
لذا  است  گردیده  مفقود  ارجمندی  منصور 
بدینوسیله باطالع می رساند کلیه مفاد پروانه 
مزبور از درجه اعتبار ساقط و پروانه بهره برداری 

مذکور هیچگونه ارزش و اعتبار قانونی ندارد.

131SE پراید  سبزسواری  برگ 
مدل1399 سفید رنگ به شماره  
موتورM13/6445255وشماره 
 NAS4111۰۰L36۰36۰9شاسی

به شماره پالک 69ج 432ایران 
75متعلق به حمیدرضا عنایت  
ساقط  اعتبار  درجه  واز  مفقود 

گردیده است .
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مهدی باصره
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع مصرفی

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰2/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰۳/18

شناسه آگهی: ۳1۳27۶

ب 
جنو

ار 
ودب

ر

نوبت اول

پروانه بهره برداری معدن سنگ آهن 
چشمه سفید اختیار آباد

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای )تجدید(                                  

اداره کل امور عشایر جنوب کرمان شناسه آگهی : ....

14۰1 /۰2 /21 اسناد:  دریافت  مهلت 
14۰1 /۰3 /۰2 پیشنهاد:  ارئه  مهلت 

14۰1 /۰3 /۰3 ها:  پاکت  بازگشایی  زمان 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
الف: اداره کل امور عشایر جنوب کرمان به نشانی جیرفت- بلوار امام خمینی)ره( 

روبه روی سپاه پاسداران. تلفن: ۰3443313۸22۸
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 

۰2141934

بازسازی تاسیسات  اداره کل امور عشایر جنوب کرمان در نظر دارد عملیات 
زیربنایی تامین آب شرب عشایر شهرستان های جنوب کرمان را به صورت مناقصه 
عمومی یک مرحله ای با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه 
محترم  متقاضیان  لذا کلیه  نماید.  برگزار  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه 
یادداشت شده به نشانی www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به پیشنهاد 

خود اقدام نمایند.

مبلغ ضمانت نامه )ریال(نوع تضمینعنوان پروژهشماره مناقصه

  
2۰۰1۰۰4781۰۰۰۰۰2

بازسازی تاسیات 
زیربنایی تامین 
آب شرب عشایر 

شهرستان های جنوب 
کرمان

ضمانتنامه 
بانکی

87۳/۰98/575 ریال

ت اول
نوب

تاریخ چاپ نوبت اول : 14۰1.۰2.18
تاریخ چاپ نوبت دوم : 14۰1.۰2.19

آگهی مفقودی 
مجوز حمل سالح شکاری یک 
لول ساچمه زنی کالیبر 12 مدل 
چخماقی شماره بدنه 143379 

شماره  با  آمریکا  ساخت 
ملی 426۸793161 به نام 
لهراسب نارکی مفقود گردیده 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و 

مدمی باشد.
اح

یر
 بو

 و
یه

یلو
هگ

 ک

  آگهی تجدید مزایده
شهرداری حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1۸ مورخ 
14۰۰/۰۸/16 شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره مجموعه ذکر خانه امام 
على شهر حبیب آباد از طریق آگهی مزایده عمومی به اشخاص واجد 

شرایط اقدام نماید .
 لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت خرید اسناد مربوطه تا تاریخ

14۰1/۰3/۰3 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند در ضمن زمان 
تحویل اسناد مزایده تاریخ 14۰1/۰3/۰4 می باشد و زمان بازگشایی 

 پاکتها و اعالم برنده مورخ 14۰1/۰3/۰7 می باشد
 چاپ نوبت اول : 14۰1/۰2/1۸

سعید باقری شهردارچاپ نوبت دوم : 14۰1/۰2/25
شناسه آگهی: 13127۰۰

ت اول
نوب

تخلفات در مرتع حسین آباد ادامه دارد
درخواست لغو واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله

گروهی از فعاالن محیط زیست با راه اندازی یک 
کارزار، لغو واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله 
همین  درخواست که  این  شدند.  خواستار  را 
دیروز خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده، 
نشان می دهد که با وجود توقف عملیات ساخت 
زیست کره  ذخیره گاه  نزدیکی  در  پتروشیمی 

میانکاله، این چالش هنوز پایان نیافته است.
نویسندگان این کارزار نوشته اند: »بررسی روند 
مکان  یابی، تخصیص و واگذاری زمین، تأمین 
طرح  اجرایی  عملیات  کار  به  آغاز  و  سرمایه 
پتروشیمی میانکاله نشان می  دهد که هیچ  یک 
مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  مراحل  این  از 

کارشناسان  اگر  است.  نشده  انجام  موضوعه 
به مستندات متقن و غیرقابل خدشه در مورد 
و  سرمایه  گذار  سوی  از  انجام گرفته  تخلفات 
این  نمی  یافتند،  دسترسی  ذی ربط  مسئوالن 
حجم از فرار از قانون و تعدی به حقوق مردم 
غیرقابل باور می کرد. با وجود این، شوربختانه هر 

روز شاهد آشکار شدن مورد تازه  ای از تخلف و 
این پروژه هستیم.« از قانون در مورد  تخطی 

آنها سپس برخی موارد تخلف قانونی این طرح 
را شرح داده اند، از جمله نقض ممنوعیت استقرار 
استان  سه  در  فاضالب زا  و  شیمیایی  صنایع 
سیاست های کلی  با  تعارض  و  شمالی کشور 
نظام در بخش گاز و نفت و نقض قانون حفاظت 
و بهره  برداری از جنگل ها و مراتع با تخصیص 9۰ 

هکتار اراضی ملی به این پروژه.
این نامه در ادامه به واگذاری بیش از 18 هزار 

هکتار از محدوده زاغمرز تا گلوگاه در ازای یک 
سیر نبات در سال 72 از سوی عیسی کالنتری، 
و  می کند  اشاره  کشاورزی  جهاد  وقت  وزیر 
می گوید: »با تالش های صورت گرفته تنها 12 هزار 
هکتار از این اراضی در محدوده پناهگاه حیات 
وحش میانکاله مجددًا به سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور مسترد شده ولیکن اراضی 
ملی روستاهای لله مرز و حسین آباد که از دیرباز 
چراگاه عرفی دامداران منطقه بوده، کماکان در 

تصرف بانک زمین باقی مانده است.«

به دلیل بتن  ریزی ها و 
فنس کشی گسترده، آبشخور 

اصلی مرتع از دسترس دام های 
دامداران منطقه دور نگه داشته 

شده و از تردد دامداران به 
محدوده جلوگیری می شود
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پارسال وزارت جهاد کشاورزی با ارائه آماری 
 1۳99-14۰۰ زراعی  سال  در  که  کرد  اعالم 
کشاورزی  بخش  به  خشکسالی  خسارت 
شده  برآورد  تومان  میلیارد  هزار   ۶7 حدود 
که  است  خسارتی  مسئله  اما  حاال  است. 
رقمی  و  دیده  از خشکسالی  زیست  محیط 
باالی 28 هزار میلیارد برای آن تخمین زده 
حسن  است که  حالی  در  این  است.  شده 
اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست هم 
اطالع رسانی  پایگاه  با  که  گفت و گویی  در 
تاکید کرد  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
که پیشگیری از بروز این خسارت ها به طور 
خشکسالی  و  نیست  و  نبوده  عملی  کامل 
خواهد  جای  بر  را  خود  نامطلوب  تاثیرات 
موقع  به  را  اعتبارات  ما  اگر  اما  گذاشت 
دریافت کنیم، می توانیم جلوی بخش هایی 
از این خسارت ها را بگیریم. »به عنوان مثال، 
نیازهای آبی حیات وحش قابل تامین است 
ناشی  آتش سوزی های  می توان  همینطور  و 
در  محلی  جوامع  با کمک  را  از خشکسالی 
همان ساعات اولیه مهار کرد. مساله آفات، 

خسارت ها و تعارضات حیات وحش نیز در 
صورت تخصیص به موقع اعتبار تا حدودی 

است.« یا کنترل  پیشگیری  قابل 
نیاز  اعتبارات مورد  اکبری، چنانچه  به گفته 
نگیرد،  قرار  اختیار  در  سال  فصول گرم  در 
تخصیص اعتبار بعد از این مدت هم کمک 

نمی کند. چندانی 

 تکمیل زیرساخت مقابله 
با خشکسالی با 1۰۰۰ میلیارد تومان

تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
اشاره به میزان اعتبار موردنیاز برای تکمیل 
با خشکسالی، گفت:  مقابله  زیرساخت های 
و  آب  تامین  زیرساخت های  ایجاد  »برای 
باران،  آب  ذخیره  آبگیر  سطوح  آبرسانی، 
توزیع  و  علوفه  و  آب  انتقال  تجهیزات 
حریق،  اطفای  بیماری ها،  با  مقابله  آنها، 
با  وحش  حیات  تعارضات  از  پیشگیری 
تنوع  داغ  نقطه های  و  لکه ها  و حفظ  مردم 
خسارت  از  بخش هایی  جبران  زیستی، 
احیایی  کارهای  انجام  مزارع،  به  وارده 

تاالب ها و رودخانه ها، تنویر افکار عمومی و 
اقدامات  اثربخشی  مطالعه  و  مستندسازی 
مقابله با خشکسالی به اعتباری بالغ بر 1۰۰۰ 
عددی  معموال  داریم که  نیاز  تومان  میلیارد 
می یابد  اختصاص  زیست  محیط  به  که 
نکته  این رقم است و  از  بسیار بسیار کمتر 
مهم تر اینکه هیچ وقت اعتبارات به موقع به 

نمی رسد.« ما  دست 
اکبری با بیان اینکه خشکسالی یک رخداد 
طبیعی است که با تکرارهای مختلف اتفاق 
یا  باشد  زیاد  آن  شدت  وقتی  اما  می افتد 
کند  پیدا  استمرار  متمادی  سال های  برای 
می تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد، 
مثل  انسانی  عوامل  »وقتی  کرد:  عنوان 
برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی 
اثر  می کند،  پیدا  بروز  با خشکسالی  همراه 
باعث  و  بیشتر شده  طبیعت  بر  پدیده  این 
می شود ما بخش هایی از طبیعت را از دست 
بدهیم به نحوی که در ترسالی ها هم امکان 

نیست.« فراهم  آن  احیای 
او افزود: »در سال جاری بر اساس آمارهای 
سازمان هواشناسی، کمتر از 1۰ درصد کشور 

بقیه  و  است  داشته  نرمال  حد  در  بارندگی 
مناطق به نوعی با خشکسالی درگیر هستند. 
مساحت کشور  درصد   7۰ بر  بالغ  متاسفانه 
بسیار شدید دست  یا  با خشکسالی شدید 
در  خشکسالی  شدت  می کند.  نرم  پنجه  و 
تامین  منبع  هم  که  زاگرس  مثل  مناطقی 
آب کشور است و هم رویشگاه های جنگلی 

است.« بسیار مخرب  دارد،  زیادی 

اختالل در زنجیره غذایی حیات 
وحش با ضعف پوشش گیاهی

به  اشاره  با  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
عواقب خشکسالی بر منابع طبیعی و محیط 
مهم ترین  و  اولین  »شاید  گفت:  زیست، 
شدن  ضعیف  خشکسالی،  آسیب های 
جدی  اختالل  که  است  گیاهی  پوشش 
وجود  به  وحش  حیات  غذای  زنجیره  در 
در  امسال  است که  حالی  در  این  می آورد. 
رویش  ایران،  مرکزی  فالت  بخش های 
فصلی نداشتیم  و در مناطق البرز و زاگرس 
این  است.  بوده  اندک  فصلی  رویش  هم 
موضوع، زادآوری حیات وحش را با مشکل 

است.« کرده  مواجه  جدی 
گیاهی  آفات  »افزایش  داد:  ادامه  اکبری 
پیامدهای  دیگر  از  جنگلی  مناطق  در 
به  جنگل ها  حیات  که  است  خشکسالی 
می کند.  تهدید  را  زاگرس  منطقه  در  ویژه 
افت  نیز  خاک  رطوبت  این،  بر  عالوه 
می کند و دشت ها توان مقابله با فرسایش 
اغلب  که  آنجا  از  و  می دهند  دست  از  را 
و  دامداران  دیده اند،  آسیب  رویشگاه ها 
خود  دام های  غذای  تامین  برای  عشایر 
طبیعت  حفاظت شده که  مناطق  سمت  به 
بکرتری دارند، حرکت می کنند و این امر، 
و  داده  افزایش  را  اجتماعی  چالش های 
منجر به تخریب بخش هایی از این مناطق 

می شود.«
تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی 
منابع  کاهش  و  چشمه ها  شدن  خشک 
خشکسالی  پیامدهای  دیگر  از  را  آبی 
از  بیش  مساله  »این  و گفت:  عنوان کرد 
را تحت  به ویژه سمندرها  همه دوزیستان 
تاثیر قرار می دهد. از طرفی با کاهش آب 
و  ماهی ها  مرگ  تاالب ها،  و  رودخانه ها 

می کن.« پیدا  افزایش  آبزیان 

 افزایش تصادفات جاده ای و شکار 
غیرمجاز با کوچ حیات وحش

مواقع  در  آتش سوزی ها  تشدید  اکبری 
دانست  اجتناب ناپذیر  را  خشکسالی  بروز 
باروری  خشکسالی ها،  وقوع  »با  افزود:  و 
وحش کاهش  حیات  مثل  تولید  میزان  و 
غذای کافی  چون  می کند  پیدا  چشمگیری 
در دسترس آنها قرار نمی گیرد. جمعیت های 
اقدام  و کم غذایی  علت کم آبی  به  هم  بالغ 
خود  اصلی  زیستگاه  از  و  کرده  کوچ  به 
مشکالت  موضوع  این  می گیرند.  فاصله 
باعث  و  می آورد  وجود  به  ما  برای  زیادی 
غیرمجاز  شکار  و  جاده ای  تصادفات  ازدیاد 

می شود.«
دیگر  از  را  وحش  حیات  بیماری های  او، 
پیامدهای مهم خشکسالی عنوان و تصریح 
کرد: »ما هرگاه دچار خشکسالی می شویم، 
هم به دلیل ضعف بیولوژیک حیات وحش 
از  استفاده  برای  دامدارها  گرایش  هم  و 
مراتع مناطق حفاظت شده، برخورد دام اهلی 
بیماری ها  درگیر  و  شده  بیشتر  وحشی  و 

کانون  مورد   1۰ گذشته  سال  در  می شویم. 
کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  یا   PPR
آبله  امسال  حالی که  در  داشتیم  کشور  در 
برفکی  تب  نگران  و  اضافه شده  آن  به  هم 
این  که  هستیم  هم  دیگر  بیماری های  و 
بیماری ها می توانند به تدریج حیات وحش 

دهند.« سوق  نابودی  سوی  به  را 

 درمان بی معنی است، 
پیشگیری باید کرد

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
بیان  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
معنای  وحش  حیات  در  درمان  اصال  اینکه 
وحش  حیات  »وقتی  ندارد، گفت:  چندانی 
بیماری  ویژه  به  بیماری  درگیر  طبیعت  در 
ویروسی می شود، درمان تقریبا محال است 
و اقدامات ما اثر بسیار کمی دارد. بنابراین 
وجود  با  است.  پیشگیری  راهکار،  تنها 
جلسات متعددی که با سازمان دامپزشکی 
دام  در  بیماری  امکان کنترل  هنوز  داشتیم 
اهلی فراهم نشده است چون جا به جایی 
و حتی قاچاق دام در کشور اتفاق می افتد و 
بعضی از دامداران تمایلی به واکسیناسیون 

ندارند..«
از  بسیاری  خشکسالی،  »در  افزود:  او 
تیهواصال  و  کبک  مثل  شاخص  پرندگان 
نمی  جفت  اصطالحا  و  نمی کنند  زادآوری 
شوند و این با توجه به تلفات قبلی و توقف 
تاثیر  آنها  تولید مثل، روی جمعیت  سیکل 

دارد.« منفی 
او، افزایش خسارت حیات وحش  به گفته 
عواقب  دیگر  از  اصلی  دام های  و  مزارع  به 
وحش  حیات  وقتی  که  است  خشکسالی 
غذایی  کم  دچار  و  مواجه  خشکسالی  با 
می شود، ناگزیر به مزارع کشاورزی گرایش 
برآورد  همچنین  می کند.  پیدا  بیشتری 
به  جاری  سال  در  تعارض  این  می شود که 
نگران  حتی  »ما  پیدا کند.  افزایش  شدت 
گونه های همه چیزخوار مثل خرس هستیم 
و  شهرها  اطراف  به  غذایی  کم  اثر  در  که 
چالش های  و  کرده  پیدا  گرایش  روستاها 

آورده اند.« وجود  به  را  اجتماعی 
اینکه خشکسالی،  بیان  با  نهایت  در  اکبری 
می دهد،  افزایش  را  فرسایش  کانون های 
را  تصریح کرد: »وقتی تاالب ها حقابه خود 
دریافت نمی کنند، بخش هایی از آنها خشک 
رطوبت  هم  سیالبی  دشت های  و  می شوند 
پدیده  بنابراین  نمی آورند.  دست  به  کافی 
آن  نتیجه  که  می یابد  گسترش  گردوغبار 

است.« ناسالم  روزهای  تعداد  افزایش 

محیط زیست کشور، بیش از 2هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از خشکسالی خسارت دیده است

آتش خشکسالی بر تن محیط زیست
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست: برای تکمیل زیرساخت های 
مقابله با خشکسالی به 1۰۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم

گاه نگاری یکی  از 
قدیمی ترین استقرارگاه های 

شمال غرب ایران 
برای  الیه نگاری  هدف  با  گمانه زنی 
دوره های  و  الیه ها  شناخت  مطالعه، 
و  اهرنجان  تپه  استقراری  ادوار  فرهنگی 
مطلق  و  نسبی  ارائه گاه نگاری  همچنین 

می گیرد. صورت  آن، 
برنامه  سرپرست  گراوند،  افراسیاب 
این  اعالم  با  اهرنجان   تپه  الیه نگاری 
خبر گفت: »تپه اهرنجان از قدیمی ترین 
غرب  شمال  حوضه  استقرارگاه های 
شهر  غرب  شمال  در  ارومیه که  دریاچه 
سلماس و در کوی فرهنگیان واقع شده، 
عنوان  به   21۰2 با شماره  در سال 1۳77 
رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی 
در  اثر  »این  افزود:  گراوند  است.« 
شمال  تاریخ  از  پیش  مطالعات  راستای 
با  ارومیه،  دریاچه  حوضه  و  غرب کشور 
مجوز رسمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
باستان شناسی  پژوهشکده  و  گردشگری 

است.« گمانه زنی  حال  در 
سلماس  میراث فرهنگی  اداره  رئیس 
دلیل  به  اهرنجان  »تپه  کرد:  اضافه 
مناسب  منطقه  یک  در  گرفتن  قرار 
صنعتی  کشاورزی،  نظر  از   محیط زیستی 
درخشان  و  رونق  پر  بسیار  دامداری  و 
ادوات  و  اشیا  وجود  و  است  بوده 
ظروف  شامل  تپه  این  در  فراوان  سنگی 
سنگی، سنگ ساب، دستاس، کوبنده ها، 
ابسیدینی  تیغه های  و  هاون  مشته ها، 
غذا  تامین  با  مستقیم  ارتباط  در  همه 
استخوان  فراوانی  و  طریق کشاورزی  از 
سفالی  و  سنگی  سردوک های  حیوانات، 
بیانگر  استخوانی  درفش های  انواع  و 
هستند.« اهرنجان  در  دامداری  رونق 

باز و بسته شدن 
زاینده رود و برهم خوردن 

تعادل هیدرولیکی 
پل های تاریخی

پل های تاریخی اصفهان طی چندصد سال 
باز  رسیده اند،  پویا  تعادل  به  خود  حیات 
در  زاینده رود  آب  جریان  شدن  بسته  و 
 45 در  به خصوص  محدود  زمانی  فواصل 
مرتبه  چهار  بازگشایی  این  گذشته که  روز 
این  هیدرولیکی  تعادل  است،  شده  تکرار 
برای  جدی   خطر  و  زده  برهم   را  سازه ها 

می رود. شمار  به  آن  ماندگاری 
پایش  مسئول  فصیحی،  محمد  علی 
پل های تاریخی اصفهان با اعالم این خبر 
همواره  »زاینده رود،  می گوید:  ایسنا  به 
دهه  دو  طی  اما  بوده،  دائمی  رودخانه ای 
از  آب،  جریان  شدن  بسته  و  باز  با  اخیر 
حالت دائمی خارج شده است. امسال نیز 
تازه ای  تصمیم  شاهد  بار  نخستین  برای 
بسته شدن  و  باز  مرتبه  آن چهار  و  بودیم 
تصور  برخالف  که  بود.  روز   45 در  آب 
زمانی  فواصل  در  آب  بازگشایی  عده ای، 
کوتاه، حیات پل های تاریخی را به شدت 

می کند.« روبه رو  مخاطره  با 
و  سازه ها  حیات  اینکه  توضیح  با  او 
رودخانه  بر  شده  سوار  تاریخی  پل های 
آب  با  مستقیمی  ارتباط  زاینده رود 
مشاهده  با  »شاید  می دهد:  ادامه  دارد، 
دوره ها  برخی  در  تاریخی،  عکس های 
خشکی زاینده رود را مشاهده کنیم، اما در 
نظر داشته باشیم که این رودخانه در طول 
مدت  در  و  کامل  طور  به  هیچگاه  تاریخ 
سال خشک  چندین  طی  و  طوالنی  زمان 
گذاشته  بنابراین  امروز  اگر  است.  نبوده 
کانال  منزله  به  تنها  زاینده رود  که  شده 
شود،  گرفته  نظر  در  کشاورزی  آبرسانی 
به  جدی  آسیب  احتمال  تصمیمی  چنین 

می برد.« باال  را  تاریخی  سازه های 
این کارشناس رسمی دادگستری در رشته 
باز  اینکه  به  با اشاره  آثار تاریخی،  ابنیه و 
و بسته شدن آب در مدت زمان کوتاه نیز 
می شود،  تاریخی  پل های  به  شوک  باعث 
ما  تاریخی  »پل های  می کند:  خاطرنشان 
پویا  تعادل  به  خود  حیات  سال های  طی 
صورت  این  به  پویا  تعادل  این  رسیدند. 
حاصل شده که سازه در چند صد سال با 
است.  یافته  تطبیق  خود  موجود  شرایط 
پس با تحمیل شرایط جدید این تعادل و 
تطبیق پذیری با خلل مواجه و سازه دچار 
آب  می شود.  هیدرولیکی  فشار  و  شوک 
دارد در سازه  ویژگی هایی که  دلیل  به  نیز 
آجر  یا  سازه  آنجایی که  از  می کند.  نفوذ 
این آب است پس زمانی که  هم پذیرای 
این  بعد  و  دارد  جریان  مدتی  برای  آب 
زمانی  فاصله  در  روند  این  و  قطع  جریان 
می شود،  تکرار  مرتبه  چندین  محدودی 
و  می دهد  رخ  انقباض  و  انبساط  پدیده 
زمانی که سازه نتواند خودش را با شرایط 
آسیب  معرض  در  دهد،  تطبیق  تاره 

می گیرد.« قرار  سازه ای 

در سال جاری بر اساس 
آمارهای سازمان هواشناسی، 
کمتر از 1۰ درصد کشور بارندگی 
در حد نرمال داشته است 
و بقیه مناطق به نوعی با 
خشکسالی درگیر هستند. 
متاسفانه بالغ بر 7۰ درصد 
مساحت کشور با خشکسالی 
شدید یا بسیار شدید دست و 
پنجه نرم می کند

|پیام ما| خسارتی که محیط زیست کشور از خشکسالی دیده رقمی معادل 2۸ هزار و 7۸5 میلیارد ریال است. این رقم را معاون محیط 
زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده و البته گفته برآورد رقم واقعی خسارت خشکسالی به محیط 
زیست بسیار دشوار است چون خدمات اکولوژیکی گسترده ای را از طبیعت و تنوع زیستی می گیریم که بسیاری از آنها قابل بیان با رقم و 
ریال نیستند. حسن اکبری گفته است: »برای اینکه حدود خسارت های خشکسالی بر پیکره محیط زیست کشور تبیین شود، 11 شاخص و 
آیتم را تعریف و 5 مورد آن را به رقم و ریال تبدیل کرده ایم که با در نظر گرفتن حداقل ها برای این 5 آیتم، خسارت وارده بر محیط زیست 

بالغ بر 2۸ هزار و 7۸5 میلیارد ریال برآورد می شود. رقمی بزرگ برای محیط زیست رنجور کشور«.

خشکسالی  دچار  هرگاه 
می شویم، هم به دلیل ضعف 

بیولوژیک حیات وحش و 
هم گرایش دامدارها برای 

از مراتع مناطق  استفاده 
حفاظت شده، برخورد دام 

اهلی و وحشی بیشتر شده و 
می شویم بیماری ها  درگیر 
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| روزنامه نگار |

| ستاره حجتی |

همه استان درگیر ریزگرد شده 
است. داریم خوزستان دیگری 
می شویم اما چشم مسئوالن 
فقط به آسمان است که باران 
ببارد تا هوا صاف شود. 

گزارش 2

گزارش »پیام ما« از روزهای غبارآلود کهگیلویه و بویراحمد

 پایتخت طبیعت ایران، طعمه غبار
هیچ دستگاهی برای سنجش آلودگی هوا در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد

طعمه  کهگیلویه و بویراحمد  بار  این 
خشکسالی کشورهای همجوار و غبار حاصل 
از آن شد. سرزمینی که به پایتخت طبیعت 
ایران شهره است مانند بسیاری نقاط کشور 
شده  غبار  و  گرد  و  ریزگرد  پدیده  دچار 
هواشناسی  کل  اداره  اعالم  به  بنا  و  است 
هفته،  نخست  روزهای  جز  به  استان  این 
آتی  روزهای  در  غبار  شدت  با  همچنان 
روبه رو خواهد بود. بنابر اظهارات مردمی به 
به گستره  پدیده  این  ما«،  »پیام  روزنامه 
اما  است  درک  و  رویت  قابل  استان  تمام 
به دلیل خرابی دستگاه های سنجش آلودگی 
هوا که مسئوالن استان آن را تایید می کنند 
نیست. دست  در  اطالعی  آلودگی  میزان  از 

 از آسمان ِگل ببارد هم 
اعالم آلودگی نمی کنند

شهروندان  از  یکی  هاشمی  محمد 
است.  یاسوج  ساکن  و  کهگیلویه وبویراحمد 
او می گوید: »تمام هفته گذشته با گردوغبار 
مواجه بودیم اما رسما اعالم آلودگی نکردند 
و از میزان آن چیزی نگفتند. امروز به واسطه 
هنوز  اما  شده  کم  آمده گردوغبار  بارانی که 
از  پیش  روزهای  است.  رویت  قابل  هم 
حتی  گذشته  هفته  در  فطر  عید  تعطیالت 
مدارس را تعطیل نکردند. فکر نمی کنم این 
باشد.  داشته  اهمیتی  مسئوالن  برای  اتفاق 
را  آلودگی  نه  ببارد  هم  ِگل  آسمان  از  اگر 

اعالم و نه حتی مدرسه ها را تعطیل می کنند 
از  بسیاری  باشند.  امان  در  بچه ها  الاقل  تا 
والدین مانند من و همسرم خودمان مانع از 

شدیم.« فرزندانمان  رفتن  مدرسه 

 خوزستانی دیگر
رضا موسوی یکی از دیگر از شهروندان 
بویراحمد  شهرستان  ساکن  و  استان  این 
است. او می گوید: »فکر می کنم همه استان 
خوزستان  داریم  است.  شده  ریزگرد  درگیر 
فقط  مسئوالن  چشم  اما  می شویم  دیگری 
به آسمان است که باران ببارد تا هوا صاف 
شود. اینجا به پایتخت طبیعت ایران مشهور 
در  که  منطقه ای  آب وهوای  وقتی  است. 
وضعیت  این  به  است  زبانزد  و  مثل  ایران 
خواند.  را  ایران  سراسر  فاتحه  باید  درآید 
باران آمد اما ظاهرا در روزهای آینده  امروز 
تمام  داشت.  خواهیم  را  همین شرایط  هم 
غبار  باران  و  باد  است.  پنجره ها ِگل  شیشه 
هوا را همه جا حک کرده و کسی نمی تواند 

کند.« انکارش 

مهمان ناخوانده ای که ماندگار شد
سوی  از  شده  اعالم  آمار  براساس 
کهگیلویه وبویراحمد  هواشناسی  کل  اداره 
همان  بهمن  پایان  تا   14۰۰ سال  ابتدای  از 
دلیل  به  افقی  دید  کاهش  روز   49 سال، 
این  مختلف  شهرهای  در  ریزگرد  پدیده 

از  آمار جدای  این  ثبت شده است.  استان 
حدود 2 هفته پدیده غبار شدیدی است که 
شهروندان این استان در اسفند سال گذشته 

کردند. تجربه 
مرکز  دوگنبدان  این گزارش شهر  اساس  بر 
رکورددار  روز   14 با  گچساران  شهرستان 
خاک  و  گرد  دلیل  به  افقی  دید  کاهش 
بار  این  است.  بوده  کهگیلویه و بویراحمد  در 
مورد  در  هواشناسی  اداره کل  اما کارشناس 
هجوم این بار گردوغبار می گوید: »باد شدید 
و گرد و خاک که از هفته گذشته شروع شده 
دارد.« ادامه  استان  در  هفته  آخر  تا  است 

روز  دو  »طی  می دهد:  ادامه  بهره مند  ولی 
خاک  و  گرد  با  همراه  باران  رگبار  آینده، 
ادامه  وضعیت  این  هفته  آخر  تا  و  داریم 
اصلی  منشا  که  است  این  مسئله  دارد. 
از مرزهای کشور  گردوغبارهای فعلی خارج 
اثرگذاری  می تواند  بارش ها  اگرچه  است. 
را در منطقه کاهش دهد  غبار  و  پدیده گرد 
اثرگذاری  این  که  است  این   واقعیت  اما 
مقطعی بوده و با خشک شدن مجدد زمین 

می شود.« تجربه  اتفاق  همین 

چالش فقط آلودگی نیست
چالش آلودگی هوا در این استان فقط 
در حد وقوع آلودگی و درگیری شهروندان با 
آن نیست، بلکه در حال  حاضر هیچ  امکانی 
برای پایش میزان آلودگی هوا و تعیین حدود 

مدیرکل  جاودان،  اسالم  ندارد.  وجود  آن 
کهگیلویه و بویراحمد  زیست  محیط  حفاظت 
نمی دهد.  پاسخ  »پیام ما«  پیگیری های  به 
اردیبهشت   1۳ تاریخ  به  گفت وگویی  در  او 
استان  محلی  خبرگزاری های  با   14۰1
سال  دو  از  بیش  »متاسفانه  بود:  گفته 
آالینده های  پایش  دستگاه های  که  است 
است.  خراب  گچساران  و  یاسوج  هوای 
 8۰ توانستیم  انجام شده  پیگیری های  با 
نیز  سامانه  در  و  بگیریم  اعتبار  میلیون 
بارگذاری شد تا شرکت برنده در یک فضای 
رقابتی با هدف انجام کار، مشخص شود.«

چالش ها را بررسی می کنیم
استانداری  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
تداوم  تایید  با  احمد  بویر  و  کهگیلویه 
خرابی  به  نسبت  استان  این  در  گردوغبار 
دستگاه های پایش آلودگی اعالم بی اطالعی 
می گوید:  نیک روز  علیرضا  می کند. 
غبار  و  گرد  باران  بارش  با  »خوشبختانه 
آینده هم  روز  فروکش کرده است. در چند 

در انتظار هوایی نیمه ابری تا قسمتی بارانی 
هستیم که امیدواریم منجر به پدیده جذب 
غبار شود. اما مسئله میزان آلودگی و خرابی 
دستگاه های پایش آلودگی هوا در استان را 
به سرعت پیگیری کرده و به اطالع شما و 

رساند.« خواهیم  عموم 
و  طوالنی  رخداد  وجود  با  می رسد  نظر  به 
این  به  ریزگرد  و  غبار  گردو  ورود  مداوم 
یا  و  مقابله  برای  مسئوالن  راهکار  استان، 
است  داشتن  آسمان  به  چشم  آن،  پایش 
تا باران رحمت خدا این مسئله را حل کند؛ 
برای  در هیچ کجای کشور  گره ای که گویی 
رفع آن برنامه ای دقیق و مدون وجود ندارد. 
گردو غبار در نیمه غربی و جنوب غربی کشور 
وارد  اردن  و  عراق  سوریه،  منشا  با  بیشتر 
نتوانسته  تاکنون  ایران  اما  می شود.  کشور 
به  مجاب  را  منطقه  کشورهای  این  است 
و  بیابان زدایی  برنامه های  اجرای  ضرورت 
محدوده های  در  حداقل  خشکی  با  مقابله 

کند. به کشور  نزدیک  و  مرزی 
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بدون شناخت دالیل تخریب جنگل های ایران طرح های احیا به نتیجه نمی رسد 

توهم احیای جنگل های فاقد طرح
جنگل ها بدون طرح و عمال بدون مجری، خانه بی در و پیکری هستند که مانند جنگل های زاگرس و غیره 

به سمت سوی نابودی کشیده می شوند

رها کردن جنگل های کشور 
به حال خود آنها را به منابع 
بی صاحب مبدل می کند که 

آینده ای جز تخریب تدریجی در 
آنها قابل پیش بینی نمی شود

| مشاور  بین المللی جنگل و محیط زیست |
| مظفر شیروانی |

بنا بر آمار ارائه شده بیش از سه 
چهارم جنگل های کشور منابع 
جنگلی تخریب شده هستند 

که نیاز وافر به دخالت های 
جنگل شناسی دارند. اجرای 

صحیح طرح های جنگلداری 
ضمن احیا و پایداری جنگل ها 
موجبات افزایش رشد ساالنه 
جنگل و ارتقای تنوع گونه ای 

شده و استواری و استمرار تولید 
آنها را ضمانت می کند:

|  
ن

الی
دآن

صا
قت

  ا
|

از چاه های روستای 
حیدرآباد شبستر آب شور 

بیرون می  زند
چله  دهستان  در  روستاها  از  یکی  حیدرآباد 
خانه، بخش صوفیان شهرستان شبستر و در 2۰ 
کیلومتری شهر تبریز است که فاقد طرح هادی 
روستایی بوده و اهالی این روستا، سال هاست از 

نبود آب آشامیدنی سالم رنج می برند.
به گزارش مهر دهیار روستای حیدرآباد و چله 
خانه گفت: مشکل نبود آب آشامیدنی یکی از 
عمده ترین مشکالت روستای حیدرآباد است که 
با وجود اعالم این مشکل به اداره آب و آمادگی 
برای همکاری، تاکنون هیچ گونه اقدامی برای 

رفع این مشکل صورت نگرفته است.
محمد قلی پور ادامه داد: در روستای حیدرآباد، 
اکثر اهالی اقدام به حفر چاه در منازل می کنند 
که متاسفانه آب شور قابل استفاده نیست و تنها 
برای مصارف بهداشتی است.او افزود: 22 خانوار 
وجود  اما  می کنند  زندگی  حیدرآباد  روستا  در 
کارخانجات در این روستا، مشکل بیشتری را 
به بار آورده است. متاسفانه با بازنگری نقشه، 
وجود کارخانجات متعدد و عدم رعایت حریم، 
فاضالب  و  آب  مانده ایم.رئیس  بالتکلیف 
صوفیان نیز گفت: ۳5 کاربری مسکونی، کارگاه 
و دامداری در روستای حیدرآباد وجود دارد که 
منجر به تداخل در حریم همدیگر شده است.

جعفر محمودی ادامه داد: نظر بر این بود تامین 
آب از شبکه روستای چله خانه و یا از شبکه 
دلیل  به  متاسفانه  انجام گیرد.  صوفیان  آبی 
محله ای  حیدرآباد،  روستای  حریم  تداخل 
و  نمی شود  و صوفیان محسوب  از چله خانه 
صورت  به  روستا  این  در  موجود  کارخانه های 
غیرقانونی احداث شده اند و اگر تکلیف مشخص 
شود، امکان دسترسی به آب آشامیدنی میسر 
می شود. او گفت: روستای حیدرآباد فاقد طرح 
هادی روستایی است و روستا به شمار نمی آید 
یک  عنوان  به  شدن  محسوب  صورت  در  و 
محله ای از چله خانه، به عنوان متولی آب، امکان 
دسترسی به آب آشامیدنی را فراهم خواهیم 
کرد. در حالت فعلی و برای رفع این مشکل، 
هر سه روز یک بار تانکر آب در روستای حیدرآباد 
برای دسترسی اهالی روستا به آب آشامیدنی 
و  آب  اداره  دارد.رئیس  وجود  سیار  به صورت 
فاضالب صوفیان بیان کرد: برای دسترسی بهتر 
و پایدار به آب آشامیدنی در روستای حیدرآباد، 
پیشنهاد می شود تا اهالی روستا اقدام به خرید 
تانکر کنند تا آب آشامیدنی همواره در دسترس 

اهالی این روستا قرار بگیرد.
برای  بیان کرد: تالش های بسیاری  محمودی 
انجام گرفته  رفع مشکالت روستای حیدرآباد 
با  نهاد  چندین  سوی  از  متاسفانه  اما  است 

است. روبه رو گشته  بسیاری  مخالفت های 
یکی از اهالی روستای حیدرآباد گفت: تا جاده 
اصلی صوفیان- تبریز حدود 25۰ متر فاصله 
است که در کنار جاده، آبیاری شهری وجود دارد.
علی احسانی ادامه داد: با وجود اینکه همه اینجا 
را به عنوان یک روستا می شناسند اما دهیاری 
این  دهیاری  و  ندارد  وجود  آشامیدنی  آب  و 
روستا تحت نظر چله خانه علیا است.هر هفته، 
اهالی این روستا از طریق تانکر آبی که از سوی 
آشامیدنی  آب  به  می آید،  روستا  به  آب  اداره 
روستای حیدرآباد  می یابند.این ساکن  دست 
تأمین  برای  حیدرآباد  روستای  اهالی  گفت: 
استفاده  چاه هایی  از  خود،  غیرآشامیدنی  آب 
می کنند که اغلب آنها غیرمجاز است و چندین 

بار انسداد شده است.
او ادامه داد: اکثر خانوارهایی که در این روستا 
زندگی می کنند به دلیل عدم تامین اجاره بها 

منزل در شهرها به این روستا پناه آورده اند.
او افزود: عالوه بر نبود آب آشامیدنی، از وضعیت 
نامناسب آسفالت نیز رنج می بریم و به دلیل 
حفاری به هنگام دسترسی به آب آشامیدنی، 
این  در  ریزی  آسفالت  برای  اقدامی  تاکنون 

روستا انجام نشده است.
پایان گفت:  این ساکن روستای حیدرآباد در 
تاکنون به طور مکرر برای رفع نبود آب آشامیدنی 
در این روستا به اداره آب مراجعه کرده ایم و هر 
بار نبود امکانات الزم برای رفع این مشکل را 

عنوان کرده اند.
روستای حیدرآباد، فاقد طرح هادی روستایی 
است که در حال حاضر، اهالی این روستا از نبود 
آب آشامیدنی سالم رنج می برند و سالهاست با 
این مشکل دست و پنجه نرم کرده اند اما تاکنون 
در  بی آبی  رفع  برای  موثری  اقدام  هیچ گونه 

روستای حیدرآباد انجام نگرفته است.

آشکار  موارد  از  یکی  جنگل  تنفس  ایده 
جنگل های  با  سلیقه ای  برخورد  نوع  این 
جای  به  نیز  مورد  این  در  است.  کشور 
دقیقا  جنگل  تخریب  اصلی  عوامل  اینکه 
مشخص و بر اساس آنها تدابیر پیشگیرانه 
عمل  به  و  شوند  اتخاذ  احیایی  حتی  و 
تشخیص  اساس  بر  و  ناگاه  به  درآیند؛ 
در  دخالت  عدم  بر  مبنی  قانونی  نادرست 
تصویب  به  چوب  بهره  برداری  و  جنگل 
سردرگمی  موجب  آن  نتایج  که  رسید 
مسئوالن  برای  جدید  مشکالت  بروز  و 
چوب  بهره  برداری  است.  شده  مربوطه 
گذشته  قرن های  از  جهان  ازجنگل های 
تاکنون به اشکال مختلف صورت می گیرد. 
تا  این کشورهای جهان حتی  از  برخی  در 
در  یکسره  قطع های  نیز  قبل  دهه  چند 
جنگل آنهم در سطوح گسترده اجرا می شد. 
هکتار  هزاران  از  بیش  مهیب  توفان های 
طغیان  می خواباند،  یک شب  عرض  در  را 
را  آنها  از  وسیعی  سطح  امراض  و  آفات 
طبیعی  آتش سوزی های  و  می کند  نابود 
از  را  منطقه ای  جنگل  غیرطبیعی کل  یا  و 
نامالیمات  این  همه  علیرغم  می برد.  بین 
و حوادث طبیعی و یا غیرطبیعی صاحبان 
رها  خود  حال  به  را  منابع  این  جنگل ها 
در  سعی  بی وقفه  تالش  با  بلکه  نکرده 

دارند.جنگل های  آنها  مجدد  احیای 
جهانی  جامعه  توجه  مورد  که  کشورایران 
نیز هستند مدت مدیدی است که به حال 
خود رها شده اند. از آنجایی  که این منابع 
اموال عمومی به حساب می آیند متاسفانه 
گویا هر قاچاقچی چوپ نیز خود را در بهره  
بردن از این اموال عمومی سهیم می داند! 
از  بیشتر  هرچه  استفاده  دامداری  هر 
تعداد  افزایش  منظور  به  را  آن  عرصه های 
دام امری کامال بدیهی می پندارد و باالخره 
هر فردی تبدیل عرصه ها به زمین زراعتی، 
باغ و ویال را حق مسلم خود فرض می کند!
مسئوالن سازمان منابع طبیعی کشور برای 
حل بحران ها و از میان برداشتن معضالت 
قانونی  ممانعت های  با  جنگل ها  تخریب 
اتخاذ  عمال  که  طوری  به  شده اند  مواجه 
با  آنها  احیای  مورد  در  تصمیمی  هرگونه 
هر  احیای  الزمه  است.  مواجه  مشکالتی 
طرح  تهیه  نخست  درجه  در  جنگلی  گونه 
احیایی برای دستیابی به اهداف مشخص 
است. اجرای دقیق مفاد پیش بینی شده 
سمت  به  را  جنگل  می تواند  طرح  در 
در  دهد  سوق  استوار  جنگلی  سوی  و 
یک  جنگل  تنفس  ایده  قانون  حالی که  

است. آشکار  )پارادوکس(  دوگانگی 
درختی  هرگونه  برداشت  طرف  یک  از 

دیگر  طرف  از  و  است  ممنوع  جنگل  از 
ضروری  امری  جنگل ها  توسعه  و  احیای 
احیایی  دخالت های  هرنوع  اجرای  است. 
برداشت  به  منجر  عمال  پرورشی  و 
رشد  از  مانع  است که  جنگل  در  درختانی 
جنگل به سمت و سوی جنگل کلیماکس 
و  در چنین شرایطی  رو  این  از  می شوند، 
امکان  عمال  قانون  این  مفاد  به  توجه  با 
به  واهی  امری  کشور  جنگل های  احیای 
ندانم کاری  و  استیصال  می رسد.  نظر 
کشور  جنگل های  معضالت  حل  برای 
نیز  را  متخصصان  و  صاحبنظران  عمال 
طوری  به  است  دستگی کرده  چند  دچار 
را  دستورالعملی  خود  ظن  از  هرکسی  که 
ارایه  کنونی  وضعیت  از  برون رفت  برای 
جنگل ها  تخریب  علت  برخی  می دهد. 
می دانند،  جنگل  از  چوب  بهره  برداری  را 
اصلی  مشکل  را  دام  حضور  عده ای 
شیوه  دیگری  افراد  می کنند،  ارزیابی 
کرده  مطرح  را  جنگلشناسی  دخالت های 
ناشی  را  اساسی  مشکالت  هم  و گروهی 
از حضور افراد غیرمتخصص در پست های 
میان  این  در  می دانند.  تصمیم گیری 
متولیان جنگل ها هستند که در سردرگمی 
بار دست  ندانم کاری هرچند روزی یک  و 
از  غیر  به  عمال  که  می زنند  اقدامی  به 

جنگل های  بیشتر  تخریب  و  وقت  اتالف 
گرچه  ندارد.  همراه  به  دیگری  دستاورد 
و  عمومی  اموال  کشور  طبیعی  منابع 
است  طبیعی  منابع  سازمان  آنها  متولی 
مسئول  هیچکسی  عمال  میان  این  در  اما 
روزانه  که  نیست  اتفاقاتی  به  پاسخگو  و 
را  آنها  قهقرایی  سیر  و  داده  رخ  آنها  در 
جنگل ها  ساده  زبان  به  می کند.  تشدید 
هستند.  ندارند  صاحب  اما  دارند  مالک 
خانه  اما  نمی برد  آب  را  شالیزار  زمین   «
تدریج  به  ندارد  مستاجر  که  اجاره ای 
احیا  برای  جنگلی که  می شود«.  تخریب 
عمال  است  مشخصی  طرح  فاقد  شدن 
مجری، صاحب و مسئولی هم برای اداره 
مجری  تنها  این  داشت.  نخواهد  کردن 
سرمایه گذاری  حیات  که  است  طرح 
اقتصادی خود را در کوتاه و بلندمدت در 
می داند.  جنگل  پایداری  و  حفظ  گروی 
به  را  او  مجری  حیاتی  نیازمندی های 
نگهداری  به  موظف  قانونا  مستاجر  عنوان 
مسئول  او  می کند.  جنگل  از  بهتر  هرچه 
در  است که  اتفاقاتی  به کلیه  پاسخگو  و 
بدون  جنگل ها  می گیرند.  صورت  طرح 
در  بی  خانه  مجری،  بدون  عمال  و  طرح 
جنگل های  مانند  که  هستند  پیکری  و 
نابودی  سوی  سمت  به  غیره  و  زاگرس 

طبیعی  منابع  سازمان  می شوند.  کشیده 
مسئولیت  طبیعی  منابع  متولی  عنوان  به 
به  توجه  با  را  جنگلداری  طرح های  تهیه 
اجرای  بر  نظارت  و  منطقه  پتانسیل های 
و  احیا  حفظ،  وظیفه  دارد،  عهده  به  آنها 
به عهده مجری طرح   پایداری جنگل هم 
و مسئول خروج دام از جنگل، ممانعت از 
تغییر کاربری و تجاوز به عرصه های طرح، 
جاده ها،  حفظ  قاچاق چوب،  از  جلوگیری 
غیره  و  رودخانه ها  طغیان  برای  تمهیدات 

است. غیره  و 
امر  این  به  قانونی  لحاظ  از  طرح  مجری 
عدم  و  تخلف  صورت  در  است که  واقف 
نظارت درست و به هنگام موجبات از دست 
با  بنابراین  می  کند،  فراهم  را  طرح  دادن 
تمام نیرو تالش الزم را در حفظ و احیای 
حیاتی  منابع  تامین کننده  همانا  جنگل که 
به  است  او  سرمایه  حفظ  و  اقتصادی  و 
جنگلداری  تجارب  خواهدآورد.  عمل 
نشان  عمال  کشور  در  گذشته  سال   ۶۰
طرح  دارای  جنگلی  منابع  که  است  داده 
جنگل های  از  بهتر  مراتب  به  جنگلداری 
این  در  شوند.  می  حفاظت  طرح  بدون 
دائم  حضور  از  ناشی  مشکالت  جنگل ها 
دام به تدریج کمتر و در حد قابل اغماض 
آنها در  در  تغییرات کاربری  و  داده   تنزل 
کمتر  طرح  فاقد  جنگل های  با  مقایسه 
عرصه های  بیشترین  می شود.  مشاهده 
جنگلی از دست رفته شامل مناطقی است 
اینکه  هستند.  جنگلی  طرح های  فاقد  که 
طرحهای  اجرای  و  تهیه  در  آنجا  و  اینجا 
است  داشته  وجود  مشکالتی  جنگلداری 
نیست  پوشیده  کسی  بر  که  است  امری 
بیش  و  منابع کم  این  دیگر  طرف  از  اما 
نیز  اکثر مواقع  به خوبی حفظ و حتی در 
با  جنگلی  عرصه  اگر  شده اند.  احیا  کامال 
فاقد  حتی  یا  و  درختی  پوشش  کمترین 
ارزش  باشد،  موجود  گیاهی  پوشش 
جنگل شناسی  علم  نظر  از  آن  اکولوژیکی 
است  عرصه هایی  از  باارزش تر  بار  هزاران 
و  صورت گرفته  آنها  در  کاربری  تغییر  که 
غیره  و  کشاورزی  صنعتی،  زمین های  به 
در  را  تخریب شده  تبدیل شده اند. جنگل 
دانش  توجه  با  زمانی  در هر  و  هر شرایط 
اما  کرد  احیا  می توان  روز  جنگل شناسی 
به  شده  داده  کاربری  تغییر  عرصه های 
اینکه  نمی شوند.   تبدیل  ملی  جنگل های 
از  اینکه  یا  و  خودکفا  جنگلداری  طرح 
موضوع  شود  اعتبار  تامین  دولت  بودجه 
جنگل  نوع  به  بستگی  که  است  دیگری 
به  و  پیش بینی  طرح  در  که  اهدافی  و 
ارائه  آمار  بر  بنا  دارد.  آمد،  درخواهد  اجرا 
شده بیش از سه چهارم جنگل های کشور 
منابع جنگلی تخریب شده هستند که نیاز 
دارند.  جنگل شناسی  دخالت های  به  وافر 
اجرای صحیح طرح های جنگلداری ضمن 
احیا و پایداری جنگل ها موجبات افزایش 
تنوع گونه ای  ارتقای  و  جنگل  ساالنه  رشد 
را  آنها  تولید  استمرار  و  استواری  و  شده 
بیشتر  کربن  ترسیب  می کند.  ضمانت 
کم  در  بیشتر  تاثیر  و  جنگل ها  توسط 
بردن  میان  از  و  هوا  حرارت  درجه  کردن 
به  منوط  ساالنه  متعدد  خشکسالی های 
بیشتر کمیت و کیفیت  رشد ساالنه هرچه 
که  است  جنگلی  درختچه های  و  درختان 
آنهم تنها با توجه به دخالت های احیایی و 
پرورشی میسر است. رها کردن جنگل های 
منابع  به  را  آنها  خود  حال  به  کشور 
جز  آینده ای  که  می کند  مبدل  بی صاحب 
پیش بینی  قابل  آنها  در  تدریجی  تخریب 

نمی شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
برای  اعتبار  تومان  از تخصیص 115 میلیارد 
بیابان زدایی و احیای مراتع طی سه سال به 

استان گلستان خبر داد .
 ۶1۶ مجموع  در  افزود:  لطفی  عبدالرحیم 
رئیس  اعتبارات سفر  رهاورد  تومان  میلیارد 
جمهور به استان گلستان است که امیدوارم 
صحیح  و  درست  نحو  به  را  اعتبارات  این 
حوزه  مشکالت  از  بخشی  و  کنیم  هزینه 
منابع طبیعی و آبخیزداری در استان گلستان 

شود. مرتفع 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
از  برخی  اینکه  بیان  با  گلستان  استان 
و  بیابان زایی  مستعِد  استان  شهرستان های 
منشا گرد وغبار هستند گفت: ۳17 هزار هکتار 
از اراضی شمالی استان گلستان در معرض 
بیابانی شدن است که حدود 127 هزار هکتار 

هستند. غبار  و  منشا گرد  اراضی  این  از 
آبخوان  آبخیزداری،  عملیات  برای  افزود:  او 
داری، توسعه و حمایت از جنگل ها حدود 
5۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که 
این مهم طی سه سال تحقق پیدا می کند.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گلستان با بیان اینکه اختصاص این اعتبار 
و  آبخیزداری  عملیات  تا  می شود  موجب 

مناطق  از  هکتار  هزار   ۳5۰ در  آبخوان داری 
کوهستانی، کوهپایه ای و اراضی ملی نیازمند 
انجام برسد، بیان کرد: اگر  به  این عملیات 
این اتفاق بیفتد سطح عملیات ما در استان 

میلیون هکتار می رسد. به یک 
استان گلستان  در  اینکه  به  اشاره  با  لطفی 
یک میلیون و 4۰۰ هزار هکتار از اراضی نیاز 
به عملیات آبخیزداری و آبخوان داری دارد، 
گفت: اختصاص اعتبار برای اجرای عملیات 
در یک میلیون هکتار شرایط مطلوبی را برای 
لحاظ  از  را  استان  و  زند  می  رقم  گلستان 

ارتقاء می دهد. ایمنی و مسائل آب 

او بیان کرد: حدود ۳17 هزار هکتار از اراضی 
بیابانی  معرض  در  گلستان  استان  شمالی 
شدن است که باید اقدامات احیایی و تثبیت 

خاک در این نقاط انجام شود.
با  مقابله  برای  اینکه  به  اشاره  با  لطفی 
اقدامات  گذشته  سنوات  طی  بیابان زایی 
و  خوبی توسط همکاران ما در گنبدکاووس 
در حال  این کار  بود که  انجام شده  قال  آق 
بخش  همچنین  شد:  متذکر  است،  توسعه 
غرب  قال،  آق  گمیشان،  شهرهای  از  هایی 
به  نیز  و گنبد کاووس  تپه  مراوه  شهرستان 

است. شده  اضافه  ای  مقابله  طرح  این 

317 هزار هکتار از اراضی شمالی استان گلستان 
در معرض بیابانی شدن است

خبر

گزارش جدید موسسه 
تحقیقات آب وزارت نیرو 

بیانگر آن است که از 
مجموع ۳۰ حوضه آبریز 

درجه دو کشورمان، 7 
حوضه با کاهش بیش از 
5۰ درصد نسبت به دوره 
بلندمدت روبه رو هستند 
که در این میان حوضه 

آبریز بندرعباس-سدیج با 
کاهش 88 درصدی بارش ها 
مقام نخست کم بارش های 

اردیبهشت را دارد

پیش بینی موسسه تحقیقات آب نشان داد
کاهش بارش ها در 7 حوضه آبریز کشور

7 حوضه آبریز درجه دو کشور شامل طشک-
بختگان و مهارلو، هامون-جازموریان، هامون-
رودخانه های  بندرعباس-سدیج،  مشکیل، 
جنوبی  مسیل های  و  مهران  بلوچستان، کل، 
و نیز مند- کاریان و خنج در اردیبهشت ماه 
با بارش کمتر از 5۰ درصد در بلندمدت روبه رو 

هستند.
کمی  اخیر  بارش های  ایرنا، گرچه  به گزارش 
باعث بهبود در وضعیت بارشی کشورمان شده 
آبریز  حوضه های  برخی  همچنان  اما  است، 
مواجه  بارش  کاهش  با  دو  درجه  و  اصلی 
هستند.گزارش جدید موسسه تحقیقات آب 
وزارت نیرو بیانگر آن است که از مجموع ۳۰ 
حوضه   7 کشورمان،  دو  درجه  آبریز  حوضه 
دوره  به  نسبت  درصد  از 5۰  بیش  با کاهش 
بلندمدت روبه رو هستند که در این میان حوضه 
آبریز بندرعباس-سدیج با کاهش 88 درصدی 
بارش ها مقام نخست کم بارش های اردیبهشت 

دارد. را 
همچنین 12 حوضه آبریز درجه دو در اردیبهشت 
ماه باکاهش بارش بین 25 تا 5۰ درصد نسبت 
به دوره بلندمدت روبه رو خواهند بود و یازده 
حوضه آبریز درجه دو با کاهش تا 25 درصد 

کمتر از متوسط بلندمدت همراه خواهند بود.
از مجموع 9 حوضه آبریز درجه سه نیز فقط 
حوضه آبریز زهره-جراحی و حوضه های جنوبی 

دوره  به  نسبت  درصد  از 5۰  بیش  با کاهش 
بلندمدت روبه رو هستند.

وضعیت حوضه های آبریز ۶ گانه اصلی نیز به 
این صورت است که هیچ حوضه ای با بارش 
چهار  اما  نیست،  روبه رو  درصد   5۰ از  بیشتر 
مرکزی،  فالت  ارومیه،  دریاچه  آبریز  حوضه 
مرزی شرق و خلیج فارس و دریای عمان با 
کاهش بارش بین 25 تا 5۰ درصد نسبت به 

بود. بلندمدت همراه خواهند  دوره 
دو حوضه آبریز اصلی دریای خزر و قره قوم 
هم با کاهش بارش کمتر از 25 درصد نسبت 

به دوره بلندمدت روبر خواهند بود.
دریای  آبریز  حوضه  برای  بارش  پیش بینی 
خزر 2۰ درصد کاهش دارد.این وضعیت برای 
نشان  را  کاهش  درصد   ۳۰ ارومیه  دریاچه 
برای حوضه  بینی شده  می دهد.بارش پیش 
درصد کاهش   29 بیانگر  مرکزی  فالت  آبریز 
است، همچنین پیش بینی بارش برای حوضه 
ماه  اردیبهشت  در  قره قوم)سرخس(  آبریز 
نشان می دهد 15 درصد کاهش داریم. برای 
درصد کاهش  مرزی شرق 44  آبریز  حوضه 
بین  در  باالترین کاهش  داشت که  خواهیم 
است. کشور  آبریز  اصلی  ۶گانه  حوضه های 
بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز خلیج 
درصد کاهش  نیز ۳۰  عمان  دریای  و  فارس 

داشت. خواهد 

و  زیربنایی  می شود.اصل  بنا  اساسی  اصل   سه  بر  جانوری  و  گیاهی  مختلف  جوامع  سالمت  در  مشکلی  هر  حل  کلی  به طور 
مهم ترین این سه اصل امر تشخیص )Diagnosis( است. برای دستیابی به این امر جمع آوری هرچه دقیق تر داده ها و اطالعات 
پیشگیری  یعنی  بعد  اصول  به  دستیابی  عدم  و  مشکالت  موجب  تشخیص،  در  اشتباهی  کمترین  است.  اجتناب ناپذیر  امری 
زمانی که  تا  صادق اند.  نیز  جنگل ها  مورد  در  استثنا  بدون  اصول  می شود.این  آن   )  Treatments( درمان  )Prognosis(و 
متخصصان و مسئوالن جنگل ها عوامل اصلی تخریب و نابودی این عرصه ها را به درستی تشخیص ندهند طبیعتا تدابیر اتخاذی 
این  تدریجی  نابودی  بلکه سیر  نخواهد داشت،  به همراه  موفقیتی  تنها  نه  منابع  این  احیای  و حتی  پیشگیری  منظور  به  نیز  آنها 

نیز رقم خواهد زد. را  منابع زنده 

آگهی مفقودی 
برگ سبز و برگ کمپانی وسیله نقلیه  
خودرو سواری هاچ بک،سیستم پژو 
مشکی  رنگ  به   2۰6SD-TU5 تیپ
متالیک مدل 1394 به شماره انتظامی 
221ط47 ایران 4۰ و به شماره موتور 
163b۰22539۸ و به شماره شاسی 
نام   به   NAAP41FE5FJ296۰91
داود صادق مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد
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1ادامه از صفحۀ

 عوامل تضعیف
 سرمایه اجتماعی

تغییرات  و  و مقررات  قوانین  بی ثباتی   -۳
و  دستورالعمل ها  آئین نامه ها،  در  زیاد 
سلیقه ای( برخوردهای  )بعضی  شیوه نامه ها 
گرانی،  )تورم،  اقتصادی  بد  شرایط   -4
اقتصادی،  رکود  ملی،  پول  ارزش  کاهش 
و  سیاسی  تحریم های  تبعات  بیکاری، 

)... و  مدیریت ها  سوء  اقتصادی، 
آسیب های  تشدید  و  نابرابری  فقر،   -5
سن  افزایش  طالق،  )اعتیاد،  اجتماعی 
ازدواج، بزهکاری، زندانیان، سرقت، کودکان 
بدسرپرست،  یا  سرپرست  بی  زنان  کار، 

)... و  جاده ای  تصادفات 
سابقه  و  غنی  فرهنگ  به  کم توجهی   -۶
تمدنی 7۰۰۰ ساله ایران )کمرنگ شدن ِعرق 

وطن( به  وفاداری  و  ملی 
7- بعضا کم توجهی به سرمایه های نمادین
منفی  اخبار  و  نمایی ها  سیاه  بعضی   -8
رسانه های اجتماعی و یا شبکه های تلویزیونی 

ماهواره ای
9- بعضی خود تحقیری ها که سبب القای 
ناامیدی و به تدریج، کمرنگ شدن افتخارات 

و غرور ملی می شود
1۰- بعضا مذمت ملی گرایی

و  عوام فریبانه  برخوردهای  بعضی   -11
نمایشی و تبلیغاتی )رویکردهای پوپولیستی 

فریبکارانه( و 
12- ضعف نظام آموزشی در سطوح مختلف 
)ترویج مدرک گرایی، غلبه جو رقابت بجای 
رفاقت، تک روی بجای کارِ گروهی و تیمی 

و مشارکتی ...(
1۳- ضعف عملکرد دستگاه های متولی حوزه 

فرهنگ و ارشاد
مشهور  افراد  کردن  عمل  بد  بعضا   -14
بر  ایشان  منفی  تاثیر  و  )سلبریتی ها( 
)فالورها( کنندگان  دنبال  و  دوستداران 
غلبه  خودخواهی ها،  منیت ها،  بعضا   -15
)عدم  نظر  اختالف  جناحی،  و  صنفی  نگاه 
جامعه  کاری  کم  یا  و  نخبگانی(  اجماع 
و  نخبگان  خبرگان،  بزرگان،  روشنفکر، 

نمادین سرمایه های 
1۶- بعضی برخوردهای تبعیض آمیز )بعنوان 
مثال، اختصاص امتیازات و یا سهمیه خاص 

به بعضی افراد به دالیل مختلف(
17- بعضی نابرابری های اجتماعی

18- بعضی اعمال نفوذها و یا سختگیری ها 
)بعضا  مدنی   نهادهای  ایجاد  در خصوص 
فرمانداری ها  یا  و  وزارت کشور  سختگیری 
تاسیس  برای  مجوز  صدور  خصوص  در 

)NGO نهاد  مردم  تشکل های 
19- ضعف در نظام حکمروایی )تصدیگری 
رشد  به  توجهی  و کم  دولت  حد  از  بیش 

مدنی( نهادهای  و  خصوصی  بخش 
انتظار  کشور،  خاص  شرایط  به  توجه  با 
پیش،  از  بیش  امر،  مسئوالن  می رود که 
به نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی توجه 
کنند و عزم و اراده الزم جهت اعتماد سازی، 
مسئولیت پذیری،  شفاف سازی، 
جذب  و  جلب  همچنین  و  پاسخگویی 
در  دست اندرکاران  همه  فعال  مشارکت 
تصمیم گیری،  تصمیم سازی،  فرآیند 
به وجود  اجرا  و  برنامه ریزی  سیاستگذاری، 
و  شده  تقویت  اجتماعی  سرمایه  تا  آید 
مشارکت،  همیاری،  همدلی،  وفاق،  روحیه 
دوستی، صلح و صفا بر همه آحاد جامعه 

شود. طنین انداز 

دیروز، 17 اردیبهشت ماه، هجدهمین نمایشگاه 
شد.  افتتاح  تهران  گیاه  و  گل  بین المللی 
نمایشگاهی که گفته می شود مسئولیت برگزاری 
آن بر عهده شهرداری تهران نیست اما شهرداری 
براساس وظیفه ملی خود و در راستای حمایت از 
تولید داخلی بر برگزاری این نمایشگاه تاکید کرده 

مراسم  در  تهران  زاکانی، شهردار  علیرضا  است. 
و  بین المللی گل  نمایشگاه  افتتاح هجدهمین 
گیاه و تجهیزات پارکی و صنایع وابسته تاکید 
کرد که براساس آمار سال 97، ایران هفدهمین 
کشور تولید کننده گل و گیاه دنیاست اما »اما در 
و هفتمین کشور هستیم  بخش صادرات صد 

پیش  در  درازی  راه  می دهد که  نشان  این  و 
داریم و باید قابلیت ها را بشناسیم و انتقال این 
قابلیت ها را تسهیل کنیم چرا که گلوگاه های جدی 
در این زمینه وجود دارد.« او با اشاره به اقلیم 
ایران تاکید کرده است: »توجه به اقلیم و این 
بیش  وجود  و  بودن کشور  فصل  و 4  فرهنگ 

از 8 هزار گونه گیاهی و 15 هزار مجموعه مولد 
در ایران حائز اهمیت است؛ طبق آمار سال 97 
ایران هفدهمین کشور تولیدکننده گل و گیاه دنیا 
است اما در بخش صادرات صد و هفتمین کشور 
راه درازی در  این نشان می دهد که  هستیم و 
پیش داریم و باید قابلیت ها را بشناسیم و انتقال 
این قابلیت ها را تسهیل کنیم چرا که گلوگاه های 
جدی در این زمینه وجود دارد.« او با اشاره به 
هلند 7  تاکید کرد:  هلند  در کشور  صنعت گل 
میلیارد دالر در سال از این صنعت دریافت می 
کند؛ شاخص جهانی سرانه مصرف گل 1۰۰ شاخه 
است اما در اروپا این عدد 2۰۰ شاخه گل و در 
ایران بسیار کمتر است؛ برای بهبود این وضعیت 
در سطوح مختلف شهرداری می تواند کمک حال 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد؛ سطح اول گذر 
از کاشت سنتی به شرایطی است که با علم و 
دانش ظرفیت های بهتری برای کشور رقم بزند 
البته باید محدودیت ها را نیز در نظر بگیریم، مثال 
اگر محدودیت آب که مشکلی جهانی است مورد 
توجه قرار نگیرد این گلوگاه به  تنهایی این صنعت 

را زمین گیر می کند.
شهردار تهران در این برنامه درباره کیفیت گل ها 
نیز توضیحاتی ارائه کرده بود، کیفیتی که به گفته 
او می تواند ایران را قابل رقابت با سایر کشورها 
کند: موضوع بعدی موضوع کیفیت گل ها است که 
می تواند گل ما را قابل رقابت کند، هر چند برخی 
گلها به صورت ژنتیکی اختصاص به ما دارند اما 
توجه به کیفیت می تواند داشته ما را به عنوان 
مساله  فراهم کند؛  دیگران  برای  بهتر  ظرفیت 
بعدی بحث فرهنگ سازی است که می تواند 
در داخل کشور سرانه را باال ببرد؛ شناساندن و 
فرهنگ سازی برای سایر کشورها نیز بسیار مهم 
است تا ایران به عنوان پایه اصلی صنعت گل 
مورد توجه قرار گیرد؛ برخی کشورها گل های ما را 

به نام خودشان بسته بندی می کنند.  
به گزارش خبرگزاری شهر، علی محمد مختاری، 
سبز  فضای  و  بوستان ها  سازمان  مدیرعامل 
شهر تهران نیز در این برنامه با تاکید بر اینکه 
شهرداری مسئولیتی در برگزاری این نمایشگاه 
و  ملی  وظیفه  راستای  در  اتفاق  این  و  ندارد 
حمایت از تولید داخلی بوده، به موضوع تنوع 
اقلیمی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در کنار 
کشورهای پرمصرف گل و گیاه قرار دارد که این 
است؛  اهمیت  حائز  اقتصادی  نظر  از  موضوع 
همسایه های شمالی و جنوبی کشور از خریداران 
بالقوه گل های زینتی هستند و می توان با ایجاد 
بازاری متعادل و دائمی جایگاه واقعی خودمان را 
در عرصه گل و گیاه بدست آوریم. هرچند بخش 
قابل توجهی از بازار گل و گیاه دنیا در دست چند 
اکولوژیک،  تنوع  به  باتوجه  اما  دارد  قرار  کشور 
ویژگی های آب و هوایی و …، فرآیند تولید در 

ایران نسبت به هلند می تواند ارزان تر باشد.
او با اشاره به وجود 8 هزار گونه گیاهی در کشور 
تاکید کرد: سهم صادرات در این راستا ناچیز است 
که باید حوزه بسته بندی و حمل و نقل بیشتر 
تقویت شود تا بتوانیم سهم جهانی در بازار گل 
و گیاه داشته باشیم. 15 هزار تولیدکننده گل و 
گیاه در کشور وجود دارد که بخش عظیمی از 
سهم اشتغال را دربردارند. این تولیدکنندگان از 
بسیار  به سال های گذشته  نسبت  نوآوری  نظر 

پیشرفت کرده اند.

مختاری با بیان اینکه ایران از نظر شرایط تولید 
گل و گیاه و حوزه علمی جزو 15 کشور برتر جهان 
است، افزود: جهان با بحران آب مواجه است که 
در همین جهت باید به تولید گل های بومی و 
سازگار با شرایط اقلیمی و کم آبی بپردازیم. صنعت 
گل و گیاه در ایران به دلیل برخورداری از امکانات 
قابل توجه، این قابلیت را دارد که با حمایت جدی 
مسئوالن دولتی به صنعتی کارآفرین و فراگیر 
مبدل شود و سهم قابل توجهی از بازار جهانی 

را بدست آورد.
سبز  فضای  و  بوستان ها  سازمان  مدیرعامل 
مصرف گل  سرانه  اینکه  اعالم  با  تهران  شهر 
در ایران کمتر از سرانه متوسط مصرف جهانی 
یعنی بیش از یک صد شاخه گل است، افزود: 
طی پنج روز در هفدهمین نمایشگاه، بیش از 
بازدید  و گیاه  نمایشگاه گل  از  نفر  میلیون   2
دوم  رتبه  نمایشگاه کتاب،  از  بعد  داشتند که 
که  است  معتقد  او  داشت.  را  بازدیدکنندگان 
ایرانیان نسبت به طبیعت، درخت و گل و گیاه 

هستند. قائل  ویژه ای  احترام 

شهردار تهران:

سرانه مصرف گل  در ایران بسیار کمتر
 از شاخص جهانی است
علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران: 
باتوجه به ویژگی های آب وهوایی و …، فرآیند تولید گل در ایران نسبت به هلند می تواند ارزان تر باشد
| پیام ما | گیاهان، فضای سبز و باغ ها از مهم ترین موضوعاتی بودند که شهرداری تهران در روزهای اخیر به واسطه آن ها مورد هجوم افکار 
عمومی قرار گرفت. متولیان امر شهری به محض حضور در شورای شهر و شهرداری هم از بازشدن قفل های ساخت و ساز در شهر گفتند و هم 
از بابت قوانین مربوط به شناسایی باغ ها ابراز نارضایتی کردند. این موضوعات یک پیام واحد برای شهروندان داشت، پیامی که شهرداری 

تهران تالش کرده با برگزاری نمایشگاه گل و گیاه آن را از ذهن شهروندان تهرانی پاک کند. 

|  
وج

 م
 |

آگهی مزایده  امالک مازاد بانک کشاورزی
مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی با شرایط و وضع موجود بفروش  برساند.

لذامتقاضیان الزاما باید جهت دریافت  اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 14۰1/۰2/17تا ساعت 19روز شنبه14۰1/۰2/24به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
آدرس :www.setadiran.ir  مراجعه و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از امالک از تاریخ انتشار آگهی )14۰1/۰2/17( همه روز بجز ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح 
تا ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 14۰1/۰3/۰2به مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع در خیابان قرنی غربی  طبقه دوم دایره خدمات و پشتیبانی مراجعه و 

تا ساعت 19مورخ 14۰1/۰3/۰3 پیشنهادات خود  را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
پاکت های پیشنهادی ارائه شده در سامانه ستاد در  تاریخ14۰1/۰3/۰7 ساعت ۸صبح در مدیریت  شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع در خیابان قرنی غربی 

مدیریت بانک کشاورزی در حضور اعضا کمیسیون  معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد.

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

1-متقاضیان بایستی معادل 5 درصد مبلغ  قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی 
را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بابت هر یک از امالک به صورت جداگانه 
در قالب یکی از تضامین مندرج در اسناد مزایده ارائه و اصل تضمین شرکت 
در مزایده خود را  عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الک و مهر شده تا 
ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ14۰1/۰3/۰4 به دایره خدمات مدیریت شعب 
بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع در جیرفت خیابان قرنی غربی تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
2- بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق قبل از شرکت در مزایده برای 

تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری است.
3-کلیه امالک عرصه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و در صورت 
داشتن متصرف تخلیه و سیر کلیه مراحل اداری ، حقوقی و قضایی  به عهده 
خریدار می باشد و بانک هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل 

امالک مذکور ندارد.
در خصوص  و  نقدی  به صورت  با کاربری مسکونی صرفا  امالک  4-فروش 
سایر کاربریها اولویت با فروش نقدی می باشد ولی پیشنهادهای غیر نقدی 

حداقل با پرداخت 2۰ درصد نقد و مابقی بصورت اقساط )با سود بانکی( 
و مدت  نقدی  پرداخت  است درصد  بررسی  قابل  ماه  به مدت 36  حداکثر 
بازپرداخت الباقی ثمن)حداکثر 36 ماه(بایستی در برگه پیشنهادات قیمت 

بصورت شفاف اعالم گردد.
5-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

6-بانک در  رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.
7-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط،مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهادهایی 
اثر داده  ترتیب  انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا  از  که پس 

نخواهد شد.
۸-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج خواهد شد.

در  مزایده  در  شرکت  اسناد  بارگذاری  و  مزایده  در  شرکت  مهلت  9-آخرین 
 www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس

روزسه شنبه مورخ  14۰1/۰3/۰3 می باشد.
1۰-کلیه پیشنهادات الزاما باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(
داده  اثر  ترتیب  فیزیکی  به صورت  قیمت  پیشنهاد  پاکات  و  بارگذاری شود 

نخواهد شد.

توضیحات و شرایط :

شناسه آگهی 1312251

نوع کاربرینوع ملکپالک ثبتیردیف
عرصه 

)مترمریع(
اعیان 

)مترمریع(
قیمت پایه 
مزایده)ریال(

شرایط فروشمتصرفقدر السهمآدرس

1
8فرعی از ۳922اصلی  واقع 

در بخش یک کرمان
1۰1/5۳8.۶5۰.۰۰۰.۰۰۰-مسکونیآپارتمان

کرمان – خیابان 
شهید دارلک کوچه 

شماره 8 فرعی 
شمالی1

نقدینداردششدانگ

2
9فرعی از ۳922 اصلی واقع 

در بخش یک کرمان
94/178.۰5۰.۰۰۰.۰۰۰-مسکونیآپارتمان

کرمان – خیابان 
شهید دارلک کوچه 

شماره 8 فرعی 
شمالی1

نقدینداردششدانگ

۳
11فرعی از ۳922 اصلی واقع 

در بخش یک کرمان
98/988.41۳.۳۰۰.۰۰۰-مسکونیآپارتمان

کرمان – خیابان 
شهید دارلک کوچه 

شماره 8 فرعی 
شمالی1

نقدینداردششدانگ

4
1۳فرعی از ۳922 اصلی واقع 

در بخش یک کرمان
87/817.۶۳9.47۰.۰۰۰-مسکونیآپارتمان

کرمان – خیابان 
شهید دارلک کوچه 

شماره 8 فرعی 
شمالی1

نقدینداردششدانگ

5
7۶۶8فرعی از7۰5 اصلی واقع 

در  بخش45 کرمان
25۰15۶17.51۰.۰۰۰.۰۰۰مسکونیساختمان

جیرفت-خیابان 
استقالل –ک1۶

نقدیداردششدانگ

۶

موازی۳2 سهم از 9۶ سهم 
ششدانگ پالک 5 فرعی 

از 2۰2اصلی واقع در بخش 
4۶ کرمان

1۰۰۰578.۶99.۶25.۰۰۰کشاورزیزمین زراعی
رودبارجنوب – زیارت 

میرمقداد
۳2 سهم مشاع از 
9۶ سهم ششدانگ

دارد
اولویت با خرید 
نقدی می باشد 

ولی پیشنهادهای  
غیر نقدی با 

پرداخت حـداقل2۰ 
درصد نقد  و مابقی  

با سود بانکی 
برابرمصوبه شورای 
پول اعتبار قابــل 
بررسی می باشد

7

یک و یک چهارم سهم مشاع 
از9۶ سهم  ششدانگ پالک 

یک فرعی از 2۰۰اصلی واقع در 
بخش 4۶ کرمان

1۰585۶9.۳4۶.88۰.۰۰۰کشاورزیزمین زراعی
رودبار جنوب – 

شاه آباد

یک و یک چهارم 
سهم مشاع از 9۶ 

سهم ششدانگ
دارد

8
844 فرعی از551 اصلی 

بخش45کرمان
2.448.۰۰۰.۰۰۰-1۰2۰کشاورزیزمین

جیرفت- هوکرد بین 
هوکرد و چینه

داردششدانگ

9
845 فرعی از551 اصلی 

بخش 45 کرمان
7.752.۰۰۰.۰۰۰-۳87۶گاوداریزمین

جیرفت- هوکرد بین 
هوکرد و چینه

داردششدانگ

نوبت دوم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
آمار معتادان متجاهر رها شده 
و همچنین خرده فروشان مواد 
مخدر در پایتخت را اعالم کرد 
و از چرخه باطل جمع آوری 
و بازپروری معتادان متجاهر 
شدیدا انتقاد کرد

آسیب های اجتماعی 

انتقاد پلیس از چرخه باطل جمع آوری معتادان متجاهر 
معتادان  آمار  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
متجاهر رها شده و همچنین خرده فروشان مواد 
مخدر در پایتخت را اعالم کرد و از چرخه باطل 
جمع آوری و بازپروری معتادان متجاهر شدیدا 

انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در بازدید 
میدانی از محالت شوش، مولوی و هرندی که 
به منظور بررسی آخرین وضعیت پاکسازی این 
کالنتری  در  متجاهر  معتادان  وجود  از  مناطق 
مولوی برگزار شد، گفت: آنچه که امروز در محالتی 
می بینیم   ... و  مولوی  هرندی،  شوش،  چون 
یا 5  به 4  آن  ریشه  و  نیست  تازه ای  موضوع 
باز می گردد و در این مناطق نه تنها  دهه قبل 
مصرف کنندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر 

و  زباله گردها  مخدر،  مواد  فروشندگان  بلکه 
مرتکبان دیگر جرایم نیز حضور دارند و سوالی که 
مطرح می شود و سوال به حق مردم است، این 
است که مگر تاکنون اقدامی در این مناطق صورت 
نگرفته است. در پاسخ به این پرسش باید بگویم 
که پلیس از سال 97 که طرح پاکسازی معتادان 
متجاهر را در محله های شوش، مولوی، هرندی 
به اجرا درآورده است حدود 7۰ هزار معتاد متجاهر 
و افراد ناهنجار را از این محله ها جمع کرده، این 
در حالیست که تنها حدود 2۰ هزار معتاد متجاهر 
در تهران وجود دارد. این نشان می دهد که برخی 
مشکالت در چرخه جمع آوری آنان وجود دارد. 
عدد 8۰ هزار معتاد متجاهر از کجا آمده است 
و چرا برخی چندین بار جمع آوری شده و دوباره 

به چرخه بازگشته اند؟. این نشان دهنده یک دور 
باطل است و فرآیندی که باید اصالح شود.

رحیمی افزود: تا زمانی که یک معتاد جمع آوری 
شده و بعد از شش ماه حضور در مراکز بازپروری 
آزاد می شوند. این چرخه و دور باطل مدام تکرار 

می شود.
رئیس پلیس پایتخت به منازل پالک قرمز و 
پاتوق های مصرف و فروش مواد مخدر نیز اشاره 
کرد و گفت: در همین مناطق 1۰7 منزل پالک 
قرمز و در مجموع کل تهران ۳۰۰ خانه پالک قرمز 
داریم که به پاتوق معتادان تبدیل شده و برای 
برخورد با این پدیده ما نیازمند یک عزم راسخ و 
اقدامی فراتر از ساز و کار و سیستم اداری موجود 
هستیم و ما باید یک اقدام قاطع و سریع انجام 

دهیم. امروز اهالی این محله ها از وضعیت موجود 
از وجود معتادان  وقوع سرقت،  از  دارند.  گالیه 
متجاهر و دیگر جرایم نظیر فروش مواد مخدر 
گالیه دارند و متاسفانه برخی از مراکز گرمخانه ای 
نیز به معضلی در این مناطق بدل شده است، 
چنین مراکزی نباید در محالت شوش، مولوی 

و هرندی باشد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه حل 
معضالت محله هرندی نیازمند یک اقدام کوتاه 
مدت و در کنار آن یک برنامه ریزی و اقدام بلند 
این  مدت  اقدام کوتاه  کرد:  اظهار  است،  مدت 
است که ما تمام معتادان متجاهر را جمع آوری 
کنیم؛ اما برای اقدام بلند مدت نیز ما نیازمند این 
هستیم که یک همفکری صورت گرفته و بسیاری 

از زیرساخت ها و شرایط تغییر کند.
جایی  هیچ  در  قانون  اینکه  بیان  با  رحیمی 
جمع آوری معتادان متجاهر را بر عهده پلیس 
سر  از  پلیس  اما  گفت:  است،  نگذاشته 

مسئولیت اجتماعی و دغدغه ای که دارد به این 
موضوع ورود کرده و امروز هم تاکید می کنیم 
است  الزم  و  کرده  شروع  را  کار  پلیس  که 
دارای  قانون  اساس  بر  دیگر دستگاه هایی که 

بیایند. کار  پای  هستند  مسئولیت 
در  متجاهر  معتادان  شدگی  رها  به  رحیمی 
سطح شهر نیز اشاره کرد و افزود: از حدود 2۰ 
تا 21 هزار معتاد متجاهر که در کل شهر تهران 
می دهد  نشان  ما  برآوردهای  امروز  دارد  وجود 
که نزدیک به 9۰۰۰ معتاد متجاهر در تهران رها 
فروش  خرده   7۰۰۰ حدود  همچنین  شده اند. 
مواد مخدر نیز در پایتخت مشغول فروش مواد 
هستند که باید برای آنها چاره ای اندیشیده شود. 
معتادان باید وارد چرخه بازپروری صحیح شده 
شود.  برخورد  نیز  مجرمان  و  موادفروشان  با  و 
اندازه  به  امروز هر کس  تاکید می کنم که  من 
مسئولیت خود باید پای کار بیاید تا بتوانیم این 

مشکل را در این منطقه حل کنیم.

 مدیرعامل سازمان بوستان ها و 
فضای سبز شهر تهران: ایران در 

کنار کشورهای پرمصرف گل و 
گیاه قرار دارد که این موضوع از 

نظر اقتصادی حائز اهمیت است؛ 
همسایه های شمالی و جنوبی 

کشور از خریداران بالقوه گل های 
زینتی هستند



پیامک شما را دربـاره 
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قزوین 

مذهبی،  و  فرهنگی  خدمات  توسعه  قزوین  شهردار 
توسعه عمرانی و توسعه بافت تاریخی را سه رویکرد 
روابط عمومی  گزارش  به  کرد.  عنوان  شهرداری  مهم 
شهرداری قزوین؛ مهدی صباغی با اشاره به سفر اخیر 
رئیس جمهور به استان اظهار کرد: این سفر در اوایل 
سال جاری، یک فرصت خوب و اقتصادی برای استان 
است، چراکه اجرای مصوبات سفر و تخصیص بودجه 
ویژه در سال جاری می تواند استان را در پیشبرد اهداف 

بیاندازد. توسعه ای خود جلو 
نردبان  یک  خرید  برای  بودجه  تامین  افزود:  او 
سازمان  برای  تومان  میلیارد   2 مبلغ  به  متری   ۶8
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و همچنین 8۰ 
میلیارد تومان اعتبار، از دستاوردهای سفر رئیس جمهور 
برای شهرداری قزوین بوده که البته تخصیص آن نیاز 

دارد. سفر  ستاد  نهایی  مصوبه  به 
این مسئول عنوان کرد: در این سفر 9 موضوع پیشنهادی 
ستاد  تقدیم  قزوین  شهرداری  از سوی  تصویب  برای 
امیدواریم شاهد  اجرایی خدمات سفر شده است که 

اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.
به  بازدیدی که وزیر کشور  صباغی گفت: همچنین در 
عنوان نماینده تام االختیار رئیس جمهور از ظرفیت های 
داشت،  شهر  دستی  صنایع  و  گردشگری  تاریخی، 
دولتخانه صفوی و سرای سعدالسلطنه مورد توجه ویژه 

قرار گرفت. ارشد کشوری  این مقام 

او در ادامه به وضعیت بافت فرسوده شهر قزوین اشاره 
کرد و ادامه داد: در سفر ریاست جمهوری برای اجرای 
طرح های بازآفرینی شهری و ساماندهی بافت فرسوده 

شهر مصوبات خوبی گرفته شد.
بازآفرینی  پروژه  برای  کرد:  تصریح  قزوین  شهردار 
شهری 2 نقطه از شهر مشخص شده که به جد پیگیر 

هستیم. آن  برای  ملی  بودجه  تخصیص 
حوزه  در  قزوین  شهرداری  اینکه  بیان  با  صباغی 
بازآفرینی شهری به نسبت سایر شهرداری ها از منابع 
شهرداری  داد:  ادامه  است،  برخوردار  بهتری  مالی 
قزوین سه رویکرد، توسعه خدمات فرهنگی و مذهبی، 
توسعه بافت فرهنگی و تاریخی در مناطق پراستعداد 
شهر از جمله سرای سعدالسلطنه و دولتخانه صفوی و 
همچنین توسعه عمرانی شهر از نظر تجهیزات رفاهی و 

می کند. دنبال  را  تفریحی 
در  شهری  مدیریت  فعالیت های  تمام  کرد:  بیان  او 
راستای این سه رویکرد تعریف شده است و آنچه در 
مصوبات سفر رئیس جمهور بودجه ای اخذ کند باید در 

باشد. محور  همین سه  پیشبرد  راستای 
فرسوده  بافت  بازآفرینی  اهمیت  به  ادامه  در  صباغی 
تسریع  برای  افزود:  و  اشاره کرد  نیز  هادی آباد  محله 
ریاست   سفر  از  نیز  محله  این  در  بازآفرینی  پروژه 
مدیریت  با  زودی  به  و  گرفتیم  مصوبه  جمهوری 

می شود. اجرا  فاز  وارد  پیمانکار  یک  و  شهرداری 

پیگیری بودجه برای طرح بازآفرینی شهری 
از سوی شهرداری قزوین

بانک سپه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و با حمایت شرکت های 
زیر مجموعه این بانک در ماه مبارک رمضان نسبت به آزادی 1۶8 زندانی جرائم 
مالی غیرعمد ، تهیه 4 هزار بسته معیشتی برای خانواده های زندانیان نیازمند و 
ساخت و نوسازی 7 مدرسه  و یک خانه بهداشت در مناطق محروم کشور اقدام 
کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ؛ بانک سپه در ماه مبارک رمضان 
و در قالب برنامه تلویزیونی "در پناه عشق" شبکه دو سیما با پرداخت بالغ بر 

8۰ میلیارد ریال ، شرایط آزادی 1۶8 زندانی جرائم مالی غیرعمد را فراهم کرد.
 ، محکومیت  دوران  تحمل  طول  در  خانوار  سرپرست  زندانیان  از  بسیاری 
خانواده هایشان متحمل دشواری های زیادی می شوند. به همین سبب 4 هزار 
بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند ، همزمان با شب های ماه مبارک 
رمضان و با همکاری سازمان زندان ها توسط بانک سپه توزیع شده تا خانواده ها 

در نبود سرپرست آسیب نبینند.
با توجه به نقش استراتژیک بانک سپه در محرومیت زدایی ، 7 مدرسه در مناطق 
محروم کشور و یک خانه بهداشت نیز در خوزستان به همت بانک سپه مورد 

ساخت و نوسازی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل آبفای گیالن به منظور بررسی پیشرفت پروژه های در حال اجرای 
شهرستان خمام از تاسیسات آبرسانی این شهرستان بازدید کرد. به گزارش 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن، مدیر امور 
آبفای خمام با اشاره به بازدید مدیرعامل آبفای گیالن از این شهرستان اظهار 
داشت: در بازدید مهندس علی پور از تأسیسات آبرسانی خمام شامل مخزن 
زمینی 2۰۰۰ متر مکعبی که تأمین کننده آب شرب مناطق شهری خمام است 
و همچنین مخزن هوایی 15۰۰ متر مکعبی و خط انتقال در حال اجرای خمام 
به خشکبیجار، چالش ها و مشکالت حوزه آب و فاضالب این شهرستان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.ماریا نیک کار مدیر امور آبفای خمام در ادامه گفت: 
پروژه خط انتقال آب شرب خمام خشکبیجار شامل 14 کیلومتر خط انتقال 
است که تاکنون بیش از 1۰ کیلومتر اجرا شده است و برای اخذ مجوزهای 
حفاری جهت اجرای 2.5 کیلومتر لوله گذاری بخش شهری خمام با توجه 
به تراکم جمعیتی باال در این منطقه و سختی اجرا به سبب موقعیت مکانی 
پروژه، پیگیری های الزم از دستگاه های ذی ربط شهرستان انجام تا راهکارهای 

اجرایی برای تکمیل و تسریع در روند پیشرفت پروژه صورت پذیرد.

 925۰ کیلومتر  شبکه به  همراه  295   هزار  و 8۰۰   انشعاب  در  سال 14۰۰ در شرکت 
گاز استان گلستان نشت یابی شد. به گزارش روابط عمومی شركت گاز استان گلستان، 
محمد جواد کمال غریبی، رئیس بازرسی فنی شرکت با بیان این مطلب، عنوان کرد: 
در راستای نگهداری و مراقبت از تأسیسات گاز به ویژه تأسیسات مدفون شده  و 
ایمن سازی خطوط لوله و شبکه های گازرسانی، این شرکت در  سال 14۰۰  توانست  

925۰  کیلومتر  شبکه تغذیه و توزیع را نشت یابی کند.
او افزود: در همین رابطه تعداد     295  هزار  و 8۰۰   انشعاب  گاز  را نشت یابی کرده که   
تعداد 117 هزار و 152 مورد آن فلزی بوده و 178  هزار و ۶45 مورد نیز پلی اتیلن است.
کمال غریبی با بیان اهمیت انجام این موضوع که به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی 
و هدر رفت گاز، صیانت از محیط زیست ، استمرار جریان گازرسانی به مشترکان گرامی 
انجام می گیرد گفت: انجام نشت یابی  بسیار مهم بوده و  کوتاهی و غفلت از این موضوع  
صدمات و خسارت های  فراوان و جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت. رئیس بازرسی 
فنی شرکت گاز استان گلستان در پایان با تاکید بر جدی گرفتن نشت گاز به مشترکان 
عزیز توصیه كرد مشترکین گاز خانگی سیستم های لوله كشی گاز داخلی منازل خود را  

در طول سال  چند نوبت با كف صابون نشت یابی كنند.

آزادی 16۸ زندانی جرائم مالی 
غیرعمد توسط بانک سپه 

بازدید مدیرعامل آبفای گیالن 
از تاسیسات آبرسانی خمام

 نشت یابی بیش از 9 هزار کیلومتر 
شبکه گاز استان گلستان

| بانک  | | گیالن  | | گلستان  |

پیگیری بهسازی سایت 
زباله سراوان ادامه دارد 

کار  به  شروع  از  روز  هفتمین  در   - گیالن 
عملیات بهسازی سایت زباله سراوان، اسدهللا 
عباسی استاندار گیالن به همراه سایر مسئوالن 
از سایت زباله سراوان بازدید کردند. به گزارش 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، استاندار 
گیالن طی بازدید از تالش ها و پیگیری های 
رشت  شهرداری  مجموعه  و  شهردار  مستمر 
زباله  سایت  بهسازی  پروژه  اجرای  جهت 
باید  اظهار داشت: همه  و  تقدیر کرد  سراوان 
در کنار هم جهت حل معضل چند ده ساله 
نیز  بنده  کنیم.  شهرداری کمک  به  پسماند 
شهرداری  کنار  در  گیالن  استاندار  عنوان  به 
زباله  سایت  بهسازی  مسیر  در  و  ایستاده ام 
سراوان کمک خواهم کرد.نماینده عالی دولت 
برای  استان گیالن تصریح کرد:  در  سیزدهم 
برطرف کردن معضالت سایت زباله سراوان و 
حل مشکالت مردم منطقه باید روند عملیات 
پیدا  تسریع  آن  با  مرتبط  پروژه های  اجرایی 
کرده و با سرعت بیشتری مورد پیگیری قرار 
گیرد. همچنین استاندار گیالن به همراه جمع 
لندفیل سراوان  از تصفیه خانه شیرآبه  همراه 
بازدید به عمل آورد و نسبت به پیشبرد  هم 
سریعتر کارها، راه اندازی دستگاه زباله سوز و 
ایجاد زباله سوز جدید تاکید کرد.گفتنی است 
لندفیل  بهسازی  عملیات  شروع  ابتدای  از 
سراوان، سید امیر حسین علوی شهردار رشت 
همه روزه در سایت زباله سراوان مستقر است 
و پیشرفت کارها را از نزدیک مورد پیگیری و 

قرار می دهد. رصد 

ورود چادرملو به رفع 
مشکالت مردم سیل زده 

استان یزد 
شرکتها - با توجه به دستور مدیرعامل شرکت 
مهندس تقی زاده و تاکید مدیر مجتمع صنعتی؛ 
بولدوزر،  دستگاه   1 لودر،  دستگاه   2 تعداد 
پتو،  آب معدنی؛  اقالم  و  دستگاه کمپرسی   ۳
پرسنل  میدانی  حضور  با  غذایی گرم  وعده  و 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو جهت کمک 
به روستای سید میرزا یزد ارسال شده است. 
گفتنی است مسیرها و راه های فرعی این روستا 
از بخش مرکزی یزد واقع در دهستان فهرج به 
دلیل جاری شدن سیالب در روز پنج شنبه 9 
اردیبهشت سال جاری تخریب و منازل بعضی از 
اهالی این روستا دچار آب گرفتگی شده که تیم 
مدیریت بحران مجتمع صنعتی چادرملو جهت 
پاک سازی معابر، بازگشایی مسیرها و احداث 
سیل بند جهت جلوگیری از بروز مجدد شرایط 
بحرانی در محل حضور دارند. شایان ذکر است 
که در مناطق دیگر همانند روستای سروسفلی 
که دچار سیالب شده بود ماشین آالت سنگین 
شرکت؛ خدمات رسانی به مردم این مناطق را 
است که »سید  توضیح  به  الزم  دادند.  انجام 
مناطق  از  پنج شنبه گذشته  صولت مرتضوی« 
سیل زده  آسیب زده روستای سید میرزا از توابع 
شهر یزد بازدید و با اهالی آسیب  دیده در این 

منطقه گفت وگو کرد.
دهم  شنبه  رگباری  بارندگی  است،  گفتنی 
شکسته  و  یزد  شهرستان  در  ماه  اردیبهشت 
شدن و نقض چند سیالب در این شهر موجب 
آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی مناطقی از این 
شهر از جمله روستای سید میرزا واقع در حاشیه 

شهر یزد شد.

جمالیان با اشاره به اینکه 
استفاده از دوچرخه به عنوان 

وسیله حمل و نقل باید به 
فرهنگ تبدیل شود، افزود: 

باید به نسل جدید بیاموزیم، 
مصرف بی رویه گوشت خوب 

نیست و برای تحقق شعار 
امسال سازمان بهداشت 

جهانی، باید همه کمک کنند 
و مهم ترین قشر اصحاب 

رسانه است.

کهگیلویه و بویراحمد- ضعف زیرساختی و کمبودهای 
و  گوشت  تولید  کهگیلویه،  شهرستان  در  دامداران 
فرآورده های لبنی را به چالش می کشد. شهرستان 
و  کوه ها  همجواری  و  زاگرس  قلب  در  کهگیلویه 
جنگل هایش با پیوند رودها و قنات ها، کشاورزی و 
دامپروری را به عنوان شغل اصلی مردمانش از دیرباز 
یدک کشیده است. توپوگرافی کهگیلویه به نحوی رقم 
خورده است که سوق مردمان را به سمت شغل های 
سالیان  باشیم.طی  شاهد  دامپروری  و  کشاورزی 
دگرگونی های  دامپروری  محوریت  با  تولید  مختلف 
است.  زده  رقم  شهرستان  این  در  را  متعددی 
تولید  پرواربندی،  واحدهای  سمت  به  جهت دهی 
روش های  جایگاه  کم کم  محور  صنعت  و  هدفمند 

است. را گرفته  سنتی 
نبود کشتارگاه و تعطیلی کارخانه  ضعف تسهیالتی، 
فعاالن  از  این بخش  از مشکالت  بخشی  تنها  شیر 
تولید است، در حالی که تاکید همه جانبه بر رونق 
تولید است، ضعف های زیرساختی بخش دامپروری 
شهرستان را با مشکالت متعددی روبه رو کرده است.
شهرستان  در  تخم گذار  مرغ  طرح  مجری  اکوانی، 

هزینه  تومان  میلیارد   ۳٠ از  بیش  کهگیلویه گفت: 
کرده ام، اما نهاده های دامی کفاف مراحل تولیدمان 
که  است  نحوی  به  شرایط  داشت:  ابراز  نیست.او 
سهمیه نهاده ماه های بهمن و اسفندماه هنوز تأمین 
نشده است.روهنده فعال دیگر این بخش، نیز گفت: 
بنا به شرایط کمبود نهاده های دامی، وقتی از ۶ ماه 
می کنند،  حمایت  ماه  نیم  و   4 تنها  تولید  مراحل 
پرواربندی،  تولیدی  سه کارگاه  تعطیلی  به  تصمیم 
بوقلمون و مرغ محلی با حداقل 12 نیرو گرفته ایم.او 
ابراز داشت: در صورتی که 9 واحد تولیدی بوقلمون 
کشتارگاه  نبود  دلیل  به  اما  داریم،  شهرستان  در 
هزینه های بسیاری متحمل می شویم. فاضل بوذری 
دلیل  به  تصریح کرد:  نیز  عشایر  دامداران  نماینده 
افزایش چند برابری قیمت علوفه ها، عشایر مجبور 
به فروش دام مولد خود شده تا بتواند هزینه ها را 
پرداخت کند.او خواستار جلوگیری از افزایش قیمت 
خودسرانه علوفه ها و تعیین نرخ ثابت و نظارت بر 
قیمت ها توسط نهادهای نظارتی، جلوگیری از خروج 
علوفه از شهرستان و اعطای وام های کم بهره خرید 

علوفه به عشایر و دامدار واقعی شد.

اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مرکزی-  
و  بیست  اردیبهشت،   17 شنبه  روز  اینکه  بیان  با 
ششمین روز آلوده را در سال 14۰1 تجربه می کنیم، 
گفت: انتظار می رود این زیاد شدن روزهای آلوده 

نشود. حوزه  این  در  انگاری  عادی  باعث 
مطبوعاتی  نشست  در  جمالیان  محمد  سید  دکتر 
شعار  به  اشاره  با  سالمت،  هفته  آغاز  مناسبت  به 
بهداشت "سالمتی ما سالمتی سیاره  هفته جهانی 
ما"، اظهار کرد: در این راستا عوامل موثر در سالمت 
بسیار مدنظر قرار گرفته است و متاسفانه آالینده ها 
به شدت بر روی سالمت جسم و روانی، سیستم 

قلبی و عروقی، تنفسی و ... تاثیر دارد.
او با اشاره به غفلت از تاثیر آالینده ها در بلندمدت، 
های  سوخت  از  استفاده  افزایش  با  زمین  افزود: 
فسیلی، آب شدن یخ های قطبی، گرم شدن، ایجاد 
و  غذایی  امنیت  گرفتن  قرار  خطر  در  آب،  بحران 
است.  روبه رو  مناطق  از  بسیاری  از  مردم  مهاجرت 

برای به تعویق انداختن این تهدیدات، تعهداتی در 
سطح بین المللی و ملی دیده شده است و مسلما 
باید مانع گسترش صنایع آالینده  در سطح جهانی 
شد، همچنین در مباحث ملی و استانی باید توسعه 
پوشش گیاهی را در دستور کار قرار داد و باید بحث 

درختکاری به عنوان مطالبه اصلی دنبال شود.
مصرف  سمت  به  باید  کرد:  تصریح  جمالیان 
انرژی  قالب  در  باید  برق  پاک حرکت کرد،  انرژی 
تولید شود.  پاک  نیروگاه های  توسط  و  خورشیدی 
استان مرکزی از اثرات مخرب نیروگاه های فسیلی 
قبال  در  سالمت  پیوست های  باید  و  می برد  رنج 

شود. پیگیری  سختگیری  با  آالینده  صنایع 
توسعه  باعث  گوشت  مصرف  افزایش  افزود:  او 
آلودگی  آن  تبع  به  و  شده  صنعتی  های  دامداری 
ایجاد کرده  را  فسیلی  سوخت  مصرف  افزایش  و 
است و این مصرف انرژی، خطر بزرگی برای زمین 

. بود  خواهد 

کمبودها دامداری های کهگیلویه را به چالش می کشد

معضل آلودگی هوای اراک درگیر عادی انگاری نشود

سهمیه نهاده های دامی شهرستان 
کهگیلویه از بندر امام خمینی به 
مرکز استان انتقال و سپس و 
هزینه و مدت زمان بیشتری 
به کهگیلویه انتقال می یابد که 
این هزینه ها تمام و کمال بر 

دامدار تحمیل می شود. با توسعه 
شرکت های دانش بنیان در حوزه 

دام و دامداری و همینطور تاسیس 
مرکز اصالح دام، می توانیم شاهد 

توسعه و افزایش بهره وری و تولید 
در شهرستان باشیم

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

قانون  نامه  آئین  ماده 1۳  و  قانون  ماده ۳  موضوع  آگهی 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
14۰۰۶۰۳19۰۰5۰۰۰8۳1مورخ14۰۰/12/۰4  شماره  رای  برابر 
هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین یوسفی چهارفرسخی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 
صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت۳44/82 
از 2۰-اصلی واقع در بخش 2۶  مترمربع  پالك 21 فرعی 

کرمان به آدرس چهارفرسخ- محله کاظم آباد خریداری از 
مالك رسمی محمدعلی گواشیری محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اداره  این  به  را  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰2/۰4
تاریخ انتشار نوبت دوم :  14۰1/۰2/18                                                   

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

ابراهیم سیدی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 
شناسه آگهی 13۰5۰24

آگهی مفقودی 
کارت  و  سبز)شناسنامه(  برگ 
پژو  4۰5،سیستم  خودر وسواری 
خاکستری  رنگ  به   1.۸j تیپ 
شماره  به   13۸9 مدل  متالیک 

و  ایران49  227ب47  انتظامی 
موتور124۸۸3159۸1  شماره  به 
شاسی  شماره  به  و 
NAAM۰1CA4AE۸61731 و به 
نام علی ملک آبادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد
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عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی سواحل و 
سازه های دریایی به بیان نتیجه تغییرات خطوط 
ارضی سواحل پرداخت و گفت: نقش دخالت 
انسانی در ساخت سازه های ساحلی همانند بنادر 
و دیواره های حفاظتی و حتی بندرگاه های کوچک 
تفریحی می تواند باعث تغییرات عمیق بر روی 
این اساس مدیریت  بر  خطوط ساحلی شود، 
کالن نوار ساحلی با سامانه رصد ساالنه می تواند 

به نگهداری بهتر سواحل کمک کند.
با  ایسنا،  با  وگو  گفت  در  خوشروان  همایون 
عنوان نمونه به سواحل بابلسر اشاره کرد و با 
تقسیم بندی آن به سه منطقه جغرافیایی گفت: 
است  بابلرود  رودخانه  شامل  مرکزی  بخش 
اسکله هایی  دریا  به  آن  ورودی  دهانه  در  که 
ساخته شده است و اسکله صیادی بابلسر در 
آن قرار گرفته است.خوشروان اظهار کرد: بخش 
شرقی که به رودخانه شازده مشرف می شود و 
تاسیسات خوابگاه دانشگاه مازندران قرار گرفته 
است و بخش غربی هم که پالژهای خیابان 

بابلسر هست. پاسداران 
او افزود: به دلیل دخل و تصرف های انسانی 
این  در  مشخصی  مورفودینامیکی  تغییرات 
ساحل رخ داده است و شرایط مورفودینامیکی 
دریا و رودخانه با حجم رسوباتی که وارد دریا 
شکل  به  تغییرات  این  شده  باعث  شود  می 

مدیره  دهد.عضو هیئت  نشان  را  خاصی خود 
انجمن مهندسی سواحل  و سازه های دریایی 
تصریح کرد: در سال های گذشته یعنی از سال 
برخورد کردیم که  واقعیت  این  به  تا 74   57
سطح تراز دریای خزر 2.5 متر افزایش یافت و 
این موضوع منجر به پیشروی آب دریای خزر 
در سواحل شرقی بندر بابلسر شد و آنجا عوارض 
تخریبی را به جای گذاشت که در آن زمان دولت 
دیواره های  مشکل  این  رفع  برای  شد  مجبور 

بسازد. ساحلی 
او ادامه داد: بعد از اینکه سطح تراز دریای خزر 
کاهش یافت خط ساحلی دریا جابه جا شد و 

رسوبات ماسه ای در کنار این دیواره ها نهشت 
پیدا کرد و در نهایت با ساحلی که خاکریز آن 
باریک است و شیب مالیمی دارد مواجه شدیم.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه در بخش غربی 
اسکله بندر بابلسر عکس این فرآیند اتفاق افتاده 
است، متذکر شد: زمانی که سطح تراز دریای خزر 
باال آمد این بخش هم تحت تاثیر قرار گرفت اما 
باید گفت این تاثیر به اندازه بخش شرقی نبوده 
است، یعنی میزان آسیب پذیری کمتر از بخش 
شرقی بوده است و دوم اینکه حجم زیادی از 
رسوبات در بخش غربی بندر بابلسر رسوب گذاری 

شده است و در واقع یک ساحل پایدار است.

کاهش سطح تراز دریای خزر خط ساحلی 
در مازندران را تغییر داد

اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران 
استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک ورامین    

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول  12۰1۶۰2۰1۰۶۰۰۰۰هیات  شماره 18۳  رای  برابر   
موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضا اردستانی  فرزند غالمرضا 
.ششدانگ  ورامین  از  بشماره شناسنامه ۳ صادره 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
1۰1/97 متر مربع پالک شماره 27۰9 فرعی  از 8 
ملک  ثبت  حوزه  بخش  جعفرآباد  در  واقع  اصلی 
ورامین خریداری از محمد قاسم زیاد زن  و صفر 
علی و محمد هادی و عباسعلی همگی کدخدایی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول 14۰1/2/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۳/1
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محمود داودی رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی مفقودی 
شورای  مرتعداری  پروانه 
اسالمی روستای زرد خونی 
دامی   3۰۰واحد  به  مجاز 
به   2۰1۸35 شماره  به 

مساحت  412/5 هکتار 
مفقود گردیده واز درجه 

مداعتبار ساقط می باشد
اح
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ه و
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گیل
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نوبت دوم

آگهی مفقودی 
)شناسنامه(  سبز  برگ  و  سند 
خودروی  سواری پراید تیپ جی 
تی ایکس ای رنگ سفید روغنی 
انتظامی  شماره   ،13۸6 مدل 

۸32 ط 71 ایران 49 به شماره 
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اخبار ایران: سینا قنبرپور
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برداشت توت فرنگی در گلستان، عکس از فائزه کابلی/ باشگاه خبرنگاران جوان

عکس:   باشگاه خبرنگاران جوان
فیلم سینمایی »زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری و تهیه کنندگی 
با ادامه نمایش در آمریکای شمالی،  سمیرا و روح هللا برادری، 
در جشنواره بین المللی فیلم »مینیاپولیس« )15 تا 29 خرداد( 
حضور خواهد داشت. این جشنواره به عنوان یکی از قدیمی ترین 
جشنواره های فیلم ایاالت متحده است که سعی دارد فضایی برای 
تبادالت فرهنگی بین ملت ها فراهم کرده و فرصتی در اختیار 
تماشاگرانش قرار دهد تا غنای سینمای بین المللی را کشف و 
درک کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، »زاالوا« در این جشنواره که 
امسال در سالن های سینما و به صورت حضوری برگزار می شود، با 
سه نمایش در روزهای ۶، 9 و 19 ماه می )1۶، 19 و 29 خرداد(، 
کنار آثار منتخب ژانر جشنواره های جهانی، برای طرفداران فیلم های 

بین ژانری، وحشت، رازآمیز و اکشن به نمایش درمی آید.

نمایش »شام آخر« کاری جدید از مسعود دلخواه، کارگردان، 
بازیگر و مدرس تئاتر است که طی سال های گذشته نمایش های 
مولوی،  تاالر  بزرگ  سالن  در  »مفیستو«  همچون  فاخری 
»شاه لیر« در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و چندین نمایش 
ارزشمند دیگر را به روی صحنه برده است. به گزارش هنرآنالین، 
دلخواه در این نمایش در کنار بازیگران و خوانندگان نسل جوان، 
از حضور چند بازیگر مطرح و باتجربه چون کاظم بلوچی، رحیم 
نوروزی و شهین نجف زاده نیز بهره می برد. »شام آخر« با رویکرد 
مدرن و شیوه اجرایی نیمه موزیکال با حضور بیش از سی بازیگر 
و خواننده و نوازنده از 25 اردیبهشت تا پایان خرداد در تماشاخانه 
ایرانشهر اجرا می شود. پیش فروش این نمایش که روزهای 
پایانی تمرینات خود را سپری می کند، از روز دوشنبه، نوزدهم 

اردیبهشت ماه در سایت تیوال آغاز می شود.

آبشار گروبار در موقعیت جغرافیایی E52۰818 N۳54۳57 در 
استان تهران واقع است. این آبشار در 5 کیلومتری شرق شهرستان 
دماوند و محله روح افزا  در دره گروبار قرار دارد. وجود درختان بید 
این  به  را  و رودخانه ای پرآب، آب و هوای مطبوع و دلپذیری 
منطقه زیبا داده است. آبشار گروبار در دماوند یکی از جاذبه های 
گردشگری این شهر است. ارتفاع آبشار در حدود 2۰ متر و در ارتفاع 
22۳۰ متری از سطح دریا در میان تنگه ای تنگ با کوه های مرتفع 
قرار گرفته است. دسترسی به آبشار از طریق شرق شهرستان 
دماوند و تنگ گروبار امکان پذیر است./ کویرها و بیابان های ایران

| سینما  |

| تئاتر |

خانه باغ فروغ نصیرایی رقه در روستای رقه از توابع بشرویه 
که  است  جنوبی  خراسان  استان  تاریخی  جاذبه های  از 
داخل  در  قرارگیری  بر می گردد.  قاجار  دوره  به  آن ها  قدمت 
باغ  امکانات زیرساختی در دو خانه  روستا و وجود تمامی 
از ویژگی های آن است. هر دو باغ در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسیده اند. خانه باغ فروغ نصیرایی رقه در روستای رقه، 
بلوار ولیعصر، پشت حسینیه فروغ قرار دارد. خانه باغ محمد 
فروغ نصیرایی، کوشک باغ علیرضا فروغ نصیرایی و مسجد 

قرون اولیه این روستا از جمله بناهای شاخص شهر ارسک 
شهرستان بشرویه محسوب می شود که در این میان کوشک 
باغ فروغ نصیرایی بر اساس نوع معماری و قرارگیری عناصر 
الگوی  باغ است که  نوعی کوشک  تداعی کننده   ساختمانی 
خانه باغ های برون گرا را به تصویر می کشد، چرا که این بنای 
قرار  درختان  در محاصره  و جنوب  از سوی شمال  تاریخی 
آن  پوشش گنبدی  با  حوضخانه  بنا  بخش  مهم ترین  دارد. 
است که در ترکیب با ایوان ها و جبهه های پیرامونی منظری 

بی نظیر را خلق کرده است./ سیری در ایران

| خانه باغ فروغ نصیرایی رقه |
| آبشار گروبار، دماوند |

آبخوان

بسمه تعالی
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/1۶ هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره 7۰4/1۰۰/9۰ 

مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

نام رقبهشماره

مشخصات ثبتی  

ان
ست

هر
مساحت به مترمربعحدود اربعهش

پالک اصلیپالک فرعی
بخش 
مغربجنوبمشرقشمالثبتی

مساحت 
مستثنیات

مساحت 
منابع ملی

مساحت 
کل

بابکوئیه1
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
بافت2794۳الی۳95

محدوداست به مرتع رسطاق وبزنگ 
پالک4۳1-اصلی

محدود است به اراضی پالک28۰-اصلی 
موسوم به سفید مرغوئیه

محدوداست به اراضی پالک278-اصلی 
موسوم به دیجوئیه

محدوداست به اراضی پالک2۶5-اصلی موسوم به 
چهارطاق

285۰۰۰2۰148592299859

2
مزارع گوهرین-قنات سیاه-ده 

باال-گوهرگزی-ده میان-
محمودی

کلیه فرعیات واقع در 
محدوده

بافت1984۳الی2۰2
محدوداست به اراضی پشت سنگی پالک2۰۳-
اصلی ومنابع ملی مرتع سغنگ پالک4۳2-

اصلی

محدوداست به منابع ملی سغنگ 
پالک4۳2-اصلی

محدوداست به اراضی ده یاکی پالک197-
اصلی

محدوداست به اراضی ملی شیخ معروف پالک145-
اصلی واراضی ملی بیدشیرین پالک141-اصلی

11۰۰۰۰۰۳۶5۰۰۰۰475۰۰۰۰

کهن زارچ۳
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
بافت19۶4۳

محدوداست به اراضی ده یاکی پالک197-
اصلی

محدود است به اراضی امرودی پالک195-
اصلی

محدوداست به اراضی برسیاه پالک194-
اصلی

محدوداست به ششدانگ مرتع مگسی پالک429-
اصلی

425۰۰1۳۶75۰۰141۰۰۰۰

چشمه حسین4
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
بافت1۰74۰

دوجویی وکیش کهنه رحمت آبادوچاههای 
اسماعیل آباد واراضی پالک151-اصلی 

مزرعه رحمت آبادومرزمشترکی است بااراضی 
پالک15۰و1۰4حسین آباد وکمال آباد

به چاههای پالک1۰4-اصلی بنام کمال آباد 
ودوجویی ماهانوئیه وچاههای کمال آباد 

واراضی پالک1۰5-اصلی

به انتهای حد شرقی تابرسدمحاذی تل سیاه 
وآبدون مورد ثبت ودر امتدادجوی سر مزرعه 

مورد ثبت اراضی موات

به راه شوسه وچاههای رحمت آباد واتالل واراضی موات 
ودوجویی کهنه رحمت آباد واراضی مشاعی کاظم آباد

1۳۰۰۰۰84۰۰۰۰97۰۰۰۰

5
چشمه میرمحمد باقر-چشمه 

جمال کر-جمال حسین 
آباد-کواکرد

کلیه فرعیات واقع در 
محدوده

بافت15۶4۳الی159
محدوداست به پالک155-اصلی موسوم به 

قنات مشهدی حسین
محدوداست به پالک1۶۰-اصلی موسوم به 

دهوئیه
محدوداست به اراضی پالک1۰4-اصلی بنام 

باقر آباد

محدوداست به اراضی پالک1۰5الی1۶۶-اصلی بنام 
جوکارشفیع واراضی پالک149-اصلی بنام ده گنجی 

واراضی پالک15۰-اصلی بنام باغ خشک وخواجه ماهی
154۰۰۰254۶۰۰۰27۰۰۰۰۰

۶
کهوئیه علیاسفلی-مگسی-

خرکش-سنگ دعوا-کم قوچی-
باغ سیبا-گازرک-بیدشیرین

کلیه فرعیات واقع در 
محدوده

بافت12۶4۳الی1۳4
محدوداست به اراضی پالک1۳5-اصلی 

بنام بیدشیرین علیاوپالک148-اصلی بنام 
گورابراهیم

محدوداست به به پالک12۳-اصلی بنام 
جستن

۶15۰۰۰۳7925۰۰۰۳854۰۰۰۰محدوداست به مرزبین شهرستان بافت وسیرجانمحدوداست به اراضی پالک447-اصلی

7
چشمه خشک-قنات خشک-

قنات مشهدی حسین
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
-154-15۳

155
بافت4۳

محدوداست به اراضی پالک192-اصلی بنام 
زنگوئیه وپالک152-اصلی بنام منوئیه

محدوداست به اراضی پالک255-اصلی 
بنام قلقلوئیه

محدوداست به اراضی پالک 157-اصلی بنام 
میر محمدباقرجمالگراحمدآباد وپالک15۰-

اصلی بنام باغ خشک وخواجه ماهی
18۳۰۰۰4897۰۰۰5۰8۰۰۰۰محدوداست به اراضی پالک148-اصلی بنام گور ابراهیم

چشمه گودباغ-چشمه کله کوهی8
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
به اراضی پالک9-اصلی بنام ده عالء الدینبه اراضی پالک12-اصلی بنام گرومیراولبافت۶9-۶84۳

به اراضی پالک۶۶-اصلی بنام ده لنگان 
وپالک۶7-اصلی بنام ده نخودی

۳۰۰۰5145۰۰5175۰۰به اراضی پالک8-اصلی بنام دودره

مزارع امیرآباد9
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
بافت18484۰

به اراضی موسی آباد وپالک782-اصلی بنام 
گشکین وپالک185۳-اصلی بنام دولت آباد

به اراضی پالک1844-اصلی بنام احمدخانی
به اراضی پالک4فرعی از 442-اصلی بنام 

مرتع رودخانه سلطانی
8725۰۰2۳475۰۰۳22۰۰۰۰به اراضی پالک444-اصلی

هونی1۰
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
به رودخانه سر مشک واراضی پالک هونیبه اراضی پالک کجینوئیه ومارانرابر15۰42

به اراضی پالک باغشاه-اراضی زردآلو وقنات 
ملک وکالنی

2۳14۳85298۰۳198۳211758۳به محدود اراضی برگ تشخیص جواران وباغوئیه

نارده گتک11
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
رابر25942

به اراضی ملی پالک299-اصلی بنام جواران 
واتالل

۳7۰۶25۳7۰۶25*به اراضی پالک ده ملک سازمند واتاللبه اراضی پالک گتکبه اراضی پالک درآسیاب واتالل

ده زیار12
74۰و741وکلیه فرعیات 

واقع در محدوده
کرمان458

به اراضی ملی پالک47۶-اصلی از 
بخش8کرمان

به اراضی ملی پالک474باقیمانده از 
بخش8کرمان

به اراضی ملی پالک475-اصلی از 
بخش8کرمان

به اراضی ملی پالک479-اصلی از بخش8کرمان 
واراضی ملی فاقد پالک

925۰714۳9۶2۶1۳۶4۶97

مزرعه جوادآباد1۳
کلیه فرعیات واقع در 

محدوده
کرمان57۶

به اراضی ملی پالک11فرعی از۶۰-اصلی 
بخش۶کرمان

به اراضی ملی پالک۶7-اصلی بخش۶کرمان 
واراضی فاقد سابقه اجرای مقررات

به اراضی ملی پالک۶7-اصلی بخش۶کرمان 
واراضی فاقد سابقه اجرای مقررات

742۰792۶17511۰۰۳8۳۰به اراضی ملی پالک11فرعی از۶۰-اصلی بخش۶کرمان

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره ۳ ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون 
ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع 

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانطبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.                      
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