
رهبرانقالباسالمیدردیدارباجمعیازکارگران:

 خودروسازان سواستفاده نکنند
 زیرا وضع آنها تعریفی ندارد 

همچون  مواردی  گفتند:  کارگران  از  جمعی  با  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، به گونه ای اصالح شود که بر 
به  قادر  هم کارآفرینان  باشند  آسوده خاطر  هم کارگران  عادالنه،  قانونی  اساس 

برقراری  انضباط در محیط کار.

 علیرضازاکانی،شهردارتهران
درپاسخبه»پیامما«:

هنوز با قرارگاه خاتم 
تفاهم نامه ای  ننوشته ایم

علیرضا زاکانی، شهردار تهران بعد از 8 ماه و 9 روز که تنها 
با  شهرداری  ساختمان  و  شهر  شورای  راهروهای  در 
خبرنگاران در ارتباط بود، سرانجام نشست خبری برگزار 
کرد. نشستی حدودا دو ساعته که در آن تنها حدود 15 
فرصت  زاکانی  طوالنی  جواب های  شد.  پرسیده  سوال 
پرسش و پاسخ از حدود 10 خبرنگار را گرفت و پرسش و 
پاسخ، سرپا و حتی تا مسیر رسیدن آقای شهردار به 

اتومبیل هم ادامه داشت.

الشه یک خرس قهوه ای 
در کوهرنگ پیدا شد

نخلیکهبهجاینخلسوخته
روستایدرککاشتهبودند،درحال

خشکیدناست
 چسب زخمی
 روی»َدرَ ک«

سخنگویوزارتامورخارجه:

کشورهای منطقه درباره 
 آب های مشترک باید 

همکاری  کنند
سخنگوی وزارت خارجه بر لزوم همکاری میان کشورهای 
تاکید کرد.  آبهای مشترک  مدیریت  زمینه  در  منطقه 
سعید خطیب زاده در پاسخ به این سوال که امروز برخی 
از رسانه های عراقی به نقل از مقامات عراقی اعالم کردند 
که ایران انجام رایزنی در ارتباط با آب های مشترک را رد 
کرده است، گفت:  ایران در خصوص آب های مشترک و 
آب های مرزی نگاه جامعی داشته است و تصور ما این 
نمی تواند  منطقه  کشورهای  از  کدام  هیچ  که  است 

مدیریت آب های مشترک را به تنهایی انجام دهند. ساالنه  5 /3 میلیارد دالرضایعات را  دور می ریزیم
توحیدصدرنژاد:روشهایوزارتکشوردرمدیریتپسماندکارانیست

رئیساتحادیهصنایعبازیافتکشوردرگفتوگوبا»پیامما«:

|پژوهشگرحوزهتغییراقلیم|

|سپیدهرحمنپور|

 ترکیهوتشدیدآثار
تغییراقلیمدرغربآسیا

ترکیه در زمره کشورهایی قرار می گیرد که آثار تغییر 
اقلیم در آن مشهود است. دریاچه های خشک و 
خشک شدن دلتای برخی رودخانه ها و خشکسالی 
و لیزاب در دریای مرمره، تجربه روزهای بسیار گرم 
و رسیدن آب استانبول به پایین ترین سطح خود 
در پانزده سال اخیر و افزایش دمای دریای سیاه 
و سیالب و ... همگی موید این مسئله هستند. 
گرایش های ترکیه به توسعه یافتگی و اقتصاد در 
حال توسعه روند تطابق با تغییر اقلیم و مقابله با 
آن را کند کرده است. ترکیه تغییر اقلیم را به عنوان 
معضل جهانی پذیرفته و پشتیبانی می کند اما به 
تعهدات و قوانینی که رشد اقتصادی اش را متوقف 
کرده یا با مشکل مواجه کند به دیده تردید می نگرد 
باز می زند.  از پذیرش بی چون وچرای آن سر  یا 
دولت ترکیه جایگاه کشورش را در توافقنامه محیط 
زیستی پاریس ۲015 دور از انصاف می داند و به 

رسمیت نمی شناسد و...

 گزارشمیدانی»پیامما«
اززندگیساکنانحاشیهتاالبخشکیدههامون

آب مهم تر از شناسنامه استآب مهم تر از شناسنامه است
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منظور  به  اعالم کرد که  بازرسی کل کشور  سازمان 
شفافیت و جلوگیری از سوءجریانات احتمالی با ورود 
و پیشنهاد این سازمان، سامانه ارجاع کار به کارشناسان 
رسمی دادگستری در شهرداری تهران راه اندازی شده 
است. به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل 
کشور، در بازرسی های انجام شده از عملکرد شهرداری 
و  تقویم  نحوه  در  بازرسی،  سازمان  سوی  از  تهران 
سرمایه  و  مشارکتی  پروژه های  و  امالک  ارزیابی 
گذاری، آسیب ها و سوءجریاناتی در فرآیند کارشناسی 
از جمله ارجاعات متعدد به کارشناسان خاص مشاهده 
شد که با ورود سازمان بازرسی از تضییع نزدیک به 
10 هزار میلیارد ریال حقوق شهرداری تهران با ارجاع 

دادگستری،  رسمی  کارشناسان  هیأت  به  مجدد 
از  بازرسی ها مسائلی  این  جلوگیری شده است. در 
انجام  ارجاعات  از  اطالعاتی  بانک  وجود  عدم  جمله 
انتخاب کارشناسان و... احصاء  ابهام در نحوه  شده، 
شد که در نهایت سازمان بازرسی پیشنهاد راه اندازی 
امور  ارجاع  برای  مناسب  اطالعاتی  بانک  و  سامانه 
توانایی  اساس  بر  دادگستری  رسمی  به کارشناسان 
فنی، صحت عمل، تشکیالت، رعایت آیین  نامه ها و 
استانداردهای کارشناسی و... ارجاع کار به کارشناسان را 
 با رعایت ارجاع عادالنه کار به شهرداری تهران ارائه داد.
در این راستا با حضور بازرس کل امور وزارت کشور و 
شهرداری ها، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری 

تهران، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای 
استان ها،  عالی  شورای  دبیر  و  تهران  شهر  اسالمی 
مدیرکل سازمان امالک و مستغالت، رئیس سازمان 
روز  در  تهران  شهرداری  مدیران  سایر  و  حراست 
هجدهم فروردین ماه، سامانه ارجاع کار به کارشناسان 
رسمی دادگستری به منظور شفافیت بیشتر و حذف 
بسترهای فسادزا برای ارزیابی تمامی اموال غیرمنقول 
و  سازمان ها  و  ۲۲گانه  مناطق  تهران،  شهرداری 
شرکت های وابسته اعم از استمالک امالک و اراضی، 
مشارکتی،  پروژه های  در  قدرالسهم  ارزیابی  فروش، 
و  اداری  تجاری،  واحدهای  )غرف،  امالک  تهاتر، 

شد. راه اندازی  و...  استیجاری  مسکونی( 

 سازمانبازرسیکلکشوراعالمکرد

جلوگیریازتضییع۱۰هزارمیلیاردریالیحقوقشهرداری
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ادارهکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریقم

روابطعمومیشركتگازاستانخراسانجنوبی

 آگهی مناقصه عمومی 
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مناقصه عمومی 
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آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

آب جارو نیست

آگهی مناقصه عمومی           
شماره 1401/08/ع

شركتمعدنیوصنعتیگلگهر)سهامیعام(درنظردارد"انجامعملیاتحفاریپودریبهروش)RC(درمحدوههای
دارای و واجدشرایط پیمانكار به مناقصهعمومی برگزاری ازطریق را " بلوچستان و استانسیستان در واقع اکتشافی
گواهینامهصالحیتپیمانکاریمعتبربارتبهحداقل3 دررشتهکاوشهایزمینیازسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور
واگذارنماید.لذامتقاضیانمیتوانندجهتاخذاسنادمناقصهبهآدرسالكترونیكی WWW.GEG.IRمراجعهواسناد
مذکوررابههمراهفرمپرسشنامهارزیابیتأمینكنندگانازبخشمناقصهومزایدهدانلودنمایند.مهلتتحویلپاكاتساعت
9الی۱4روزیکشنبهمــورخ ۱4۰۱/۰3/۰۱ درمحــلدفتركمیسیونمعـامالتمجتمعویادبیرخانهدفترمرکزیتهرانمی
باشد.ضمنًامناقصهگرانمیتواننددرروزیکشنبهمورخ ۱4۰۱/۰2/25ازمحلاجرایموضوعمناقصهبازدیدبهعملآورند.
همچنینجلسهپرسشوپاسخروزچهارشنبهمورخ ۱4۰۱/۰2/28درمحلدفترتهرانشرکتمعدنیوصنعتیگلگهرواقع
درخیاباندکترفاطمیمقررشدهاست.شركتمعدنیوصنعتیگلگهردرقبولیاردهریكازپیشنهاداتبدوننیازبهذکر

کمیسیونمعامالتدلیلوبدونجبرانخسارتمختارمیباشد.
شركتمعدنیوصنعتیگلگهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مناقصهگزار:شركتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگان
موضوعتجدیدمناقصه:مناقصهعمومییكمرحلهایباارزیابیكیفیمشروحزیر:))حجمی/زمانیادارهامورخدماتپشتیبانیمنطقهونواحیتابعه((

تاریخمهلتونشانیمحلدریافتتحویلاسنادمناقصه:
پسازانتـــشارآگهـــیدرروزنامهكلیهمناقصهگرانبــــــرایدریافتكاملاسنادمناقصه

وبارگذاریپاكتهایالفوبوجبهسایتhttp://setadiran.irمراجعهنمایند.
شمارههایتماس: 76و۰76-335۱3275

۱-مبلغضمانتنامهبانکیشركتدرفرایندارجاعكار 5،922،۰۰۰،۰۰۰)پنجمیلیاردونهصدو
بیستودومیلیون(ریالبهنامشركتملیپخشفرآوردههاینفتیایرانمنطقههرمزگان.

2-مبلغبرآورد   ۱۱8،43۰،959،78۱ریال.
3-مدتاجرایكار ۱2ماهمیباشد.
4-دارایحداقلسابقهكاریمرتبط.

5-دارابودنگواهینامهتاییدصالحیتایمنیوگواهینامهتعیینصالحیتكارازادارهكلتعاون
وكارورفاهاجتماعی.)تصویرگواهینامههادرهردوپاكتبوپاكتارزیابیكیفیقرارداده

شود(.
6-ارائهآگهیمربوطبهشخصیااشخاصیكهطبقآخرینتغییراتدرروزنامهرسمیمجاز
بهامضاءاسنادتعهدآورشركتمیباشد.)تصویرآخرینتغییراتاساسنامهدرپاكتبو

پاكتارزیابیكیفیقراردادهشود(.
7-تصویراساسنامهشركت)مناقصهگر(درپاكتبوپاكتارزیابیكیفیقراردادهشود.

8-ارائهتاییدیهآخریننمونهامضاءمدیرعاملورییسهیاتمدیرهدرپاكتبوپاكت
ارزیابیكیفی.

9-احرازامتیازحداقل6۰ براساسمعیارهایارزیابیکیفیوتوانمندیهایبهداشتیوزیست
محیطی)HSE(الزامیمیباشد.

۱۰-تصویركلیهگواهینامههاومداركفوقدرهردوپاكت)ب(وارزیابیكیفیقرارداده
شود.

۱۱-توزیعاسنادپسازانتشارآگهیبهمدت۱۰روزازتاریخ۱4۰۱/۰2/۱7لغایت ۱4۰۱/۰2/27،
میباشد، مهلتارسالپاكتهادرسامانه)الف،ب،ج(تاساعت۱9مورخ۱4۰۱/۰3/۰7 
بازگشاییپاكتهایارزیابیكیفیمورخ۱4۰۱/۰3/۱۰ باشدوتاریخبازگشاییپاکتهای)الف
،بوج(متعاقبًااعالمخواهدشد.)هریكازپاكتهایتضامین،ارزیابییكلفافسربسته
درمهلتومحلتعیینشدههمراهبانامهبهدبیرخانهمناقصاتاینشركتتحویلگردد.(

۱2-تاریخبرگزاریجلسهتوجیهیمورخ ۱4۰۱/۰3/۰۱ ساعت۱۰صبحمیباشد.
۱3-تذكرمهم:پسازطیمراحلقانونی،پاكاتالف،بوجمناقصهگرانیمفتوحخواهدشد

كهحداقلامتیازالزمدرارزیابیكیفیوHSEراكسبكردهباشند.
۱4-بهپیشنهادهایفاقدامضاء،مشروط،مخدوشوهمچنینپیشنهاداتیكهپسازمهلت
مقرردرفراخوانواصلگرددترتیباثردادهنخواهدشد.ارقامبهریالوحروف/عدددرجو

فاقدخطخوردگی/الكگرفتگی...باشد.
۱5-***نكتهمهمتمامیمناقصهگران/شركتهابایددرسامانهستادثبتناموكلیه
پاكتهاالفوبوجخودرادرسامانهبارگذارینمودهوالزمبذكراستدرصورتعدمورود
بهسامانهجهتبارگذاریاسناد،دریافتپاكتفیزیكیآنهاامكانپذیرنمیباشد.)بهتعداد

پاكتواصلهمناقصهبرگزارمیگردد.(

روابطعمومی-شركتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگان
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شناسه آگهی : 1309441           م الف 1-
چاپ نوبت اول :1401/0۲/17- چاپ نوبت دوم  :1401/0۲/۲0

با ارزیابی کیفی آگهی وزارت ارشاد ...
شماره فراخوان : 200109286800002

ریگان، های شهرستان باقیمانده و نگینکویر بخش در پراکنده و سری انشعاب 7۰۰۰ اجرای و مصالح )تهیه مناقصه برگزاری جهت ارزیابیکیفی فراخوان دارد نظر در استانکرمان شرکتگاز
گنبکی،فهرج،نرماشیر،ابارق،تهرودوروستاهایتابعه(بهشماره2۰۰۱۰93۱64۰۰۰۰۱5ازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریفراخوانارزیابیکیفیازدریافتوتحویلاسناداستعالم
ارزیابیکیفیتاارسالدعوتنامهجهتسایرمراحلمناقصه،ازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویت

قبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاریخانتشارفراخواندرسامانهتاریخ۱4۰۱/۰2/2۰میباشد.
اطالعاتواسنادمناقصهعمومیپسازبرگزاریفرآیندارزیابی
کیفیوارسالدعوتنامهازطریقسامانهستادبهمناقصهگرانارسال

خواهدشد.
مهلتدریافتاسناداستعالمارزیابیکیفی:۱4۰۱/۰2/28

مهلتارسالپاسخاستعالمارزیابیکیفی: ۱4۰۱/۰3/۱۱
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزار:

شرکتگازاستانکرمانواقعدربلوار22بهمن-حدفاصلسهراه
ادیبباچهارراهشعبانیهشمارهتماس: 3۱326۰۰۰-۰34شماره

فکس:۰34-3323966۱ 
اطالعاتتماسسامانهستادجهتنجاممراحلعضویتدرسامانه:

مرکزتماس:۰2۱-4۱934
دفترثبتنام: 88969737و85۱93768

روابطعمومیشرکتگازاستانکرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی 01-07
)تهیهمصالحواجرای7۰۰۰انشعابسریوپراکندهدربخشنگینکویروباقیماندهشهرستانهای

ریگان،گنبکی،فهرج،نرماشیر،ابارق،تهرودوروستاهایتابعه(

2۰۰۱۰93۱64۰۰۰۰۱5کدفراخوان۱4۰۱/۰2/2۰تاریخچاپنوبتاول54۰مدتزماناجرا)روز(

7/348/000/000مبلغ تضمین)ریال(1401/0۲/۲1تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

شناسه آگهی 1314033 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.0۲.۲0-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.0۲.۲1
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از  جمعی  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
برنامه های  دولت  اینکه  اعالم  با  کارگران 
اقتصادی مهمی در پیش دارد، تاکید کردند 
به  برنامه ها  این  تا  همه کمک کنند  که 

یابد. دست  نتیجه 
به گزارش ایسنا، حضرت آیت هللا خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی 
خیمه  اصلی  ستون  را  آنان  کارگران،  از 
به سه موضوع  اشاره  با  و  تولید خواندند 
اصلِی »لزوم افزایش فرصت های شغلی«، 
و  سرمایه«  و  کار  رابطه  عادالنه  »تنظیم 
گفتند:  کارگران  شغلی«  امنیت  »تامین 
»تولید  قلب  به  خنجری  بی رویه  واردات 
ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین 
باید به صورت جدی از آن جلوگیری شود 
و در داخل نیز ضمن تولید محصوالت با 
کیفیت، مردم و دستگاه های دولتی مقّید 

به خرید تولیدات داخلی باشند.
با  همچنین  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
برنامه های مهم دولت در زمینه  به  اشاره 
مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و 
دولت کمک کنند. به  مردم  و  دستگاه ها 

را  با کارگران  دیدار  از  هدف  انقالب  رهبر 
قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش 
نفِس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم 
به »کارگر« و موضوع »کار« گفتند: برخالف 
نگاه استثمارِی نظام سرمایه داری و نگاه 
شعارِی نظاِم فروپاشیده کمونیستی، نگاه 
اسالم به کارگر، قدرشناسانه و ارزش مدارانه 
است و بر همین اساس است که پیامبر 
اسالم)ص( بر دستان کارگر بوسه می زنند.
فرهنگ سازی  لزوم  بر  تاکید  با  ایشان 
مسئوالن  »ارزش کار«،  درباره  جامعه  در 

مربوط را به اهمیت دادن به موضوع بسیار 
توصیه  کارگران  در  مهارت افزایی  حیاتی 

کردند.
انگیزه های مّلی  به  با اشاره  انقالب  رهبر 
و درخشان کارگران در عرصه های نظامی، 
بارز  نمونه  سیاسی، گفتند:  و  اقتصادی 
شهید  هزار   14 تقدیم  نظامی،  عرصه 
کارگر در دوران دفاع مقدس است و اگر 
بیاید،  نظامی پیش  نیز مسئله  بار دیگر 
جامعه کارگری قطعًا جزو صفوف مقدم 

بود. خواهد 
کارگران  ملی  انگیزه های  درباره  ایشان 
از  یکی  افزودند:  اقتصادی  عرصه  در 
ابتدای  از  استکبار  اصلی  سیاست های 
انداختن  کار  از  اسالمی  انقالب  پیروزی 
و  اخیر  سال های  در  بود که  تولید کشور 
تشدید تحریم ها، این هدف کاماًل روشن 
شده است اما کارگران با ایستادگی خود 
مانع از تحقق این هدف شدند و در این 
بودند. تولید  خیمه  اصلی  ستون  عرصه 
به  اشاره  با  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
پیروزی  ابتدای  از  تحریکات کارگری که 
خاطرنشان  است،  داشته  وجود  انقالب 
تبدیل  تحریکات،  این  از  هدف  کردند: 
جامعه کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات 
مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی 
خاک  به  را  تحریک کنندگان  بینی  نیز 
انقالب  و  نظام  کنار  در  همواره  و  مالیدند 

هستند. و  بوده 
البته در مواردی همچون  افزودند:  ایشان 
واگذاری های نادرست کارخانه ها، اعتراض 
همین  در  اما  است  بوده  به حق  کارگران 
با دشمنان  موارد نیز کارگران مرز خود را 

بسیار  موضوع  این  مشخص کرده اند که 
مهمی است و باید از این مجموعه آگاه، با 

بصیرت و متعّهد عمیقًا تشکر کرد.
با اشاره به مشکالت جامعه  انقالب  رهبر 
با  که  کردند  امیدواری  ابراز  کارگری 
سیاستهای دولت جدید، این مشکالت به 

شود. برطرف  تدریج 
»افزایش  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
عادالنه  »تنظیم  شغلی«،  فرصت های 
امنیت  »تامین  و  سرمایه«  و  رابطه کار 
اساسی  موضوع  سه  را  شغلی« کارگران 
گفتند:  و  برشمردند  کارگری  مسائل  در 
مسئوالن باید تالش کنند تا فرصت های 
موضوع  این  و  دهند  افزایش  را  شغلی 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با 
هدایت  در  دولت  صحیح  مدیریت 
احیای  و  ظرفیت ها  به سمت  سرمایه ها 
است. امکان پذیر  شغلی،  فرصت های 

مواردی که  از  یکی  تأکید کردند:  ایشان 
و  احیا  را  شغلی  فرصت های  می تواند 
مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف 
بنیان  دانش  شرکت های  افزایش  کند، 
معنی  به  باید  شرکت ها  این  البته  است 
واقعی کلمه دانش بنیان باشند که در این 
داد. افزایش  را  اشتغال  می توان  صورت 
حضرت آیت هللا خامنه ای، کارگر و کارآفرین 
را دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند و 
گفتند: تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه 
و یا رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، 
به  نرفتن  و  شکیبایی  مجاهدت،  تدبیر، 

سمت کارهای نسنجیده است.
»امنیت شغلی کارگران« نکته دیگری بود 
انقالب درباره آن گفتند: مواردی  که رهبر 

همچون قراردادهای موقت کار که موجب 
ناامنی شغلی است، به گونه ای اصالح شود 
که بر اساس قانونی عادالنه، هم کارگران 
آسوده خاطر باشند هم کارآفرینان قادر به 

برقراری  انضباط در محیط کار.
ایشان، ناامنی شغلی را منحصر در مسئله 
قراردادهای کار ندانستند و افزودند: با ضربه 
خوردن تولید ملی، کار و اشتغال کارگر نیز 
ضربه می خورد و علت تاکید های مکرر بر 

تقویت تولید ملی همین مسئله است.
حضرت آیت هللا خامنه ای، قاچاق و واردات 
با  و  تولید داخلی  را که  بی رویه کاالهایی 
تولید  قلب  بر  خنجری  دارند،  کیفیت 
کشور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای 
کارشناسان، هر یک میلیارد دالر واردات از 
اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، 
پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی 100 هزار 

فرصت شغلی در کشور منجر می شود.
البته  افزودند:  زمینه  این  در  ایشان 
سواستفاده  حرف  این  از  خودروسازها 
و  ندارد  تعریفی  آنها  وضع  زیرا  نکنند 
مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب 

دارند. کیفیت  با  و 
رهبر انقالب، ترجیح دادن جنس خارجی 
به کارگر  زدن  ضربه  را  داخلی  جنس  به 
و  دانستند  خارجی  نفع کارگر  به  داخلی 
مردم  از  است که  اساس  این  بر  گفتند: 
مقّید  داخلی  تولید  به خرید  می خواهیم 
البته بزرگ ترین خریدار در کشور،  باشند 
دستگاههای دولتی هستند که باید سعی 
نکنند. کنند هیچ جنس خارجی مصرف 

و  استحکام کار  و  اتقان  ادامه  در  ایشان 
زیبایی محصول را از جمله وظایف کارگران 
نظام  گفتند:  و  برشمردند  کارآفرینان  و 
آموزشی کشور باید هر چه بیشتر به حالت 
عملی و کاربردی نزدیک شود و در بخش 
تولید نیز مهارت کارگران به گونه ای افزایش 
یابد که با ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار 
و محصول در چشم مشتریان باالتر برود.
حضرت آیت هللا خامنه ای با تشکر مجدد 
ایستادگی کارگران در مقابل تحریکات  از 
دشمنان، گفتند: مسئوالن و مدیران مرتبط 
با جامعه کارگری باید به برنامه های خود 

طبق وعده های داده شده عمل کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان با اشاره 
به برنامه های اقتصادی دولت تأکید کردند: 
کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در 
پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعّم 
از قوا و دستگاه های مختلف و آحاد مردم 
باید کمک کنند که ان شاءهللا دولت بتواند 

به این نتایج دست پیدا کند.

رهبرانقالباسالمیدردیدارباجمعیازکارگران:

خودروسازان سواستفاده نکنند 
زیرا وضع آنها تعریفی ندارد

رئیسکانونسراسری
انجمنهایکارگرانساختمانی:

سودهنگفتیکهبهجیب
کارفرمامیرود،پوِل
خونکارگراناست

اکبر شوکت رئیس کانون سراسری انجمن های 
کارگران ساختمان در حالی نسبت به رها شدن 
بازرسی از پروژه های ساختمانی انتقاد کرد که 
پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته 
اصالح  صورت  در  و  مجلس  همراهی  با  بود 
کارگران  همه  می توانیم  قانونی  مواد  برخی 
بیمه ای  را تحت پوشش خدمات  ساختمانی 

و رفاهی خود قرار دهیم.
این در حالی است که شوکت تاکید کرده است: 
ساختمانی  مشاغل  در  کار  از  ناشی  حوادث 
فوق العاده وحشتناک است و کوچکترین اقدامی 
هم در این زمینه نمی شود. وزارتخانه سالیان سال 
است که بازرسی از پروژه های ساختمانی را رها 

کرده و دلیلش را کمبود بازرس کار می داند.
کارگران  انجمن های  سراسری  کانون  رئیس 
حوادث  عامل  اصلی ترین  مورد  در  ساختمان 
اصلی ترین  از  یکی  کرد:  تاکید  ساختمانی 
ساختمانی،  بخش  در  کار  حوادث  عوامل 
سقوط از ارتفاع و ناایمن بودن داربست هاست. 
استفاده  کشور  در  امروز  که  داربست هایی 
و  شود  ممنوع  کل  طور  به  باید  می شود 
بگیرد. قرار  آن ها  جای  ایمن  داربست های 

این وضع در حالی دامن کارگران را گرفته است که 
قانون بیمه کارگران ساختمانی در راستای اصالح 
اجتماعی  بیمه های  قانون  ماده 5  تغییرات  و 
کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع 
درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه 
شد چرا که منابع سازمان تامین اجتماعی برای 

بیمه کارگران کافی نبود.
برابر ماده 95 قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه 
ایمنی کار بر عهده کارفرمایان است که باید شرایط 
صیانت از کارگران را به طور دقیق بررسی کنند. 
گسترش نظارت بر کارگاه های مشمول قانون کار، 
افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای 
ایمنی و سالمت شغلی از جمله اقدامات وزارت 
کار در این راستا از زمان استقرار دولت سیزدهم 

بوده است.
در همین حال ایلنا در گزارشی نوشت : اوایل 
اصالحیه  بازگشت  خبر  امسال  ماه  فروردین 
ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی از صحن علنِی 
بازهم کارگران  به کمیسیون اجتماعی  مجلس 
حداقلی ترین  بیمه،  ناامید کرد.  را  ساختمانی 
از  اعظمی  بخش  است که  یک کارگر  حقوق 
کارگران ساختمانی از آن بی بهره هستند. مشکلی 
که قرار است با اصالحیه ماده 5 بیمه کارگران 
ساختمانی حل شود اما بیش از یک سال است 
که تنها چیزی که در مورد حل مشکِل این کارگران 

می شنویم تنها وعده و وعید است.
خرداد ماه سال گذشته نمایندگان مجلس این 
بیمه   مشکل  به  دادن  پایان  برای  را  اصالحیه 
علنِی مجلس  وارد صحن  کارگران ساختمانی 
قالیباف  محمدباقر  زمان  همان  در  که  کردند 
به  را  طرح  اسالمی(  شورای  مجلس  )رئیس 
دلیل حساسیِت آن دو شوری اعالم کرد و آن 
اجتماعی  به کمیسیون  بیشتر  بررسِی  برای  را 

داد. ارجاع 
کارگران  بیمه   5 ماده  اصالحیه  مجدد  ورود 
ساختمانی به جلسه علنی مجلس حدود یک 
سال طول کشید. طرحی که در خرداد 1400 به 
و  برگشت خورد  اجتماعی مجلس  کمیسیون 
وعیدهای  و  وعده  با وجود  پیش بینی می شد 
وارد  آن  از  بعد  ماه  چند  مجلس  نمایندگان 
صحن علنی مجلس شود، باالخره در فروردین 
سال 1401 وارد جلسه علنی شد اما باز هم در 
کمال ناباوری برای بررسی بیشتر و با این ادعا 
که بخش هایی از این اصالحیه مغایر با قانون 
اساسی است، به کمیسیوِن اجتماعِی مجلس 

خورد. برگشت 
اکبر شوکت دراین باره گفت: رئیس مجلس با 
اتفاقی که  همان  مخالفت کرد.  طرح  تصویب 

افتاد. این طرح  برای  سال گذشته 
این  درباره  که  سوال هایی  اساسی ترین  از 
طرح مطرح می شود این است که در صورت 
تصویب قیمت ملک افزایش پیدا می کند یا 
خیر؟ شوکت در جواب منتقدان می گوید: طبق 
مجلس، کل  پژوهش های  مرکز  بررسی های 
درصِد  نیم  ساختمانی  بیمه کارگران  هزینه ی 
سال گذشته   4 طول  در  است.  ملک  قیمت 
نزدیک به 800درصد قیمت مصالح ساختمانی 
باالی هزار  و قیمت ملک  پیدا کرده  افزایش 

است. داشته  افزایش  درصد 
او بیان می کند اگر قرار باشد نیم درصد هزینه 
ملک را به کارگر ساختمانی بدهند قابل مقایسه با 
سایر هزینه ها نیست و بیمه حق کارگران است و 

نه صدقه ای برای آن ها.
کارگران  انجمن های  سراسری  کانون  رئیس 
کارگر  اینکه  است :  کرده  تاکید  ساختمانی 
محیط  در  ایمنی  نبود  دلیِل  به  ساختمانی 
می شود،  نخاع  قطع  یا  می کند  فوت  کارش 
تقصیرش متوجه کارفرما است. در واقع بخشی 
ساختمانی  صنعت  از  که  هنگفتی  سود  از 
خون کارگران  پول  می شود  عده ای  جیب  وارد 
است. در اینصورت چرا نمایندگان مجلس باید 
پرداخت  به  ملزم  را  طرحی که کارفرما  مقابل 
بایستند؟ می کند  کارگر  حقوق  حداقلی ترین 

سخنگویوزارتامورخارجه:

کشورهایمنطقهدربارهآبهای
مشترکبایدباهمکارکنند

سخنگوی وزارت خارجه بر لزوم همکاری میان کشورهای 
تاکید کرد.  آب های مشترک  مدیریت  زمینه  در  منطقه 
سعید خطیب زاده در پاسخ به این سوال که امروز برخی از 
رسانه های عراقی به نقل از مقامات عراقی اعالم کردند که 
ایران انجام رایزنی در ارتباط با آب های مشترک را رد کرده 
است، گفت:  ایران در خصوص آب های مشترک و آب های 
مرزی نگاه جامعی داشته است و تصور ما این است که 
هیچ کدام از کشورهای منطقه نمی تواند مدیریت آب های 
مشترک را به تنهایی انجام دهند. چه ایران، چه ترکیه، 
چه افغانستان و چه عراق. خطیب زاده گفت:  در مسیر 
باالدست  ایران  رودخانه ها  از  برخی  در مورد  رودخانه ها، 
است و در مورد برخی دیگر عراق و یا ترکیه. ما تأکید 
داریم که باید در ارتباط با این آب های مشترک به صورت 

مشترک با هم کار کنیم.
به گزارش ایسنا خطیب زاده در نشست خبری هفتگی 
به  اشاره  با  خارجی،  و  داخلی  خبرنگاران  حضور  با 
ایجاد  زیستی  محیط  مسائل  و  ریزگردها  موضوع 
شده در این زمینه گفت:  وضعیت مردم در این زمینه 
مناسب نیست و این ثابت می کند که ما باید به صورت 
مشترک با هم کار کنیم و بدترین کار سیاسی کردن 

است. آب  چون  موضوعی 
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به  عراق  پارلمان  رئیس  اخیر  سفر  مورد  در  دیگری 
تهران و نگاه وزارت خارجه به روابط دو کشور و آخرین 
در  ایران  به  عراق  بدهی  پرداخت  مورد  در  تحوالت 
خصوص صادرات انرژی به این کشور از جمله گاز و برق 
اظهار کرد: برای ایران وضعیت مردم عراق و گسترش 
مهم  بسیار  این کشور  با  اقتصادی  و  تجاری  مراودات 
تجارت  حوزه  در  ما  مهم  شرکای  از  یکی  عراق  است. 
و اقتصاد است به رغم سنگ اندازی ها و مشکالتی که 

است. ایجاد کرده  تحریم ها  و  آمریکا 
خطیب زاده اظهار کرد: در ارتباط با ادامه خدمات در حوزه 
انرژی و برق تصمیم قطعی داریم که براساس درخواست 
دولت عراق و وضعیت مردم این کشور این را انجام دهیم. 
ایجاد شده و  همیشه راه حل هایی در مورد این مسائل 

امیدواریم گفت وگوها و راه حل ها به نتیجه برسد.
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  خارجه  وزارت   سخنگوی 
مسئول  بورل  جوزپ  اظهارات  با  ارتباط  در  دیگری 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه در مذاکرات 
وین بن بستی ایجاد شده و سفر جاری مورا به تهران برای 
از بین این بن بست است و آیا تهران نیز معتقد است 
بن بستی در مذاکرات ایجاد شده است، گفت:  آنچه که 
متوقف است در ُبعد تصمیماتی است که باید از سوی 
واشنگتن اتخاذ شود. سخنگوی وزارت خارجه افزود: من 
نمی گویم بن بست و فکر می کنیم که تصمیم واشنگتن به 

راحتی می تواند توافق در وین را محقق کند.
اروپایی  مقامات  برخی  سوال که  این  به  پاسخ  در  او 
با موضوع احیای  ارتباط  از مشکالت در  می گویند یکی 
برجام و توافق در وین اختالف ایران و آمریکا در مورد 
رفع تحریم  سپاه است و آیا ایران ممکن است توافقی 
را قبول کند که بخشی از تحریم های سپاه برداشته شود 
و همچنین ادعای این خبرنگار مبنی بر اینکه سخنگوی 
سواالت  اینگونه  مورد  در  صریحی  پاسخ  خارجه  وزارت 
نمی دهد، گفت:  به طور معمول در مذاکرات بین المللی تا 
زمانی که به نتیجه برسد در آن بده بستان وجود دارد و 
تا زمانی که به نتیجه برسند نمی شود خیلی از ابعاد آن 
را در فضای عمومی مطرح کرد چون ممکن است مخل 

باشد. مذاکرات 
خطیب زاده گفت:  برای ما مهم این است که چرخه کامل 
انتفاع اقتصادی ایران رعایت شود و از طرف دیگر اجازه 
از سوی دولت  نمی دهیم که مولفه فشار حداکثری که 
پیشین آمریکا برای از بین بردن هر گونه انتفاع اقتصادی 
شده  ایجاد  دیپلماسی  فرصت  بردن  بین  از  و  ایران 

همچنان باقی بماند.

در مواردی همچون واگذاری های 
نادرست کارخانه ها، اعتراض 
کارگران به حق بوده است اما 
در همین موارد نیز کارگران مرز 
خود را با دشمنان مشخص 
کرده اند که این موضوع بسیار 
مهمی است و باید از این 
مجموعه آگاه، با بصیرت و 
متعّهد عمیقًا تشکر کرد.

رئیس قوه قضاییه : باید در 
جهت رفع مشکالت معیشتی 
معلمان و کارگران عزیز و 
محترم تالش همه جانبه کنیم؛ 
در عین حال باید توجه کنیم 
که شیاطین در صف دلسوزان 
فعال در دو قشر زحمتکش 
معلم و کارگر رخنه نکنند چرا 
که رخنه آنها نه تنها به حل 
مشکالت معلمان و کارگران 
نمی انجامد بلکه مشکالت آنها 
را پیچیده تر می کند.

رهبرانقالباسالمیدردیدارباجمعیازکارگرانگفتند:مواردیهمچونقراردادهایموقتکارکهموجبناامنیشغلی
است،بهگونهایاصالحشودکهبراساسقانونیعادالنه،همکارگرانآسودهخاطرباشندهمکارآفرینانقادربهبرقراری

انضباطدرمحیطکار.
بر اساس آمارهای کارشناسان، 
هر یک میلیارد دالر واردات از 

اجناس دارای تولید داخلی مانند 
کفش، پوشاک و لوازم خانگی، 

به تعطیلی 100 هزار فرصت 
شغلی در کشور منجر می شود. 
البته خودروسازها از این حرف 

سواستفاده نکنند زیرا وضع 
آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن 

جاهایی است که تولید خوب و با 
کیفیت دارند.
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دستورمحسنیاژهایدربارهکارگران
ومعلمانیکهپروندهدارشدند

رئیس قوه قضائیه از مسئوالن ذی ربط قضایی 
اخیر  خواست چنانچه طی ماه ها و هفته های 
و  معلمان  زحمتکش  قشر  دو  از  افرادی  برای 
قضایی  پرونده  آن ها،  "غفلت"  اثر  در  کارگران 
تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند 
و در مقابل، چنانچه "عناصری وابسته به بیگانه" 
در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده اند و برای 
و  نظم  در  اخالل  و  آشوب  ایجاد  و  زدن  ضربه 
قانونی  اقدامات  دارند،  برنامه  مردم  امنیت 

مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به دستوری 
که پیش از ماه رمضان برای حضور مقامات و 
مسئوالن قضایی در مساجد برای ارتباط گیری 
بیشتر و وثیق تر با مردم صادر کرده بود، گفت: 
در ماه مبارک رمضان امسال تمامی مقامات و 
مسئوالن عالی قضایی و تعداد کثیری از مدیران 
سطوح مختلف دستگاه قضا در مساجد نقاط 
مختلف کشور حاضر شدند و از نزدیک در جریان 
مسائل و مشکالت مردم قرار گرفتند و دستورات 
قانونی را صادر و اقدامات مقتضی را انجام دادند.
»فقط در مساجد تهران در ماه مبارک رمضان، 
مدیران  و  مقامات  از سوی  دیدار مردمی   15۶
از  برخی  و  شد  داده  ترتیب  قضایی  دستگاه 
در  مرتبه   10 از  بیش  قضایی  عالی  مسئوالن 

مساجد حضور یافتند«، این آماری بود که رئیس 
قوه قضائیه در جریان جلسه امروز شورای عالی 
قوه قضائیه مطرح کرد؛ امری که بیانگر تحقق 
دستور قاضی القضات در باب تبدیل مساجد به 
پایگاهی برای  مالقات های بی واسطه و مستقیم 
مسئوالن قضایی با مردم و شنیدن مشکالت و 
پیگیری مسائل مطرح شده از جانب آن هاست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله »کالهبرداری 
از پرونده های  افراد« که درصد قابل توجهی  از 
کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان 
مراجعه کنندگان  جانب  از  مردمی  مالقات های 
به دفعات تکرار می شود، گفت: باید به صورت 
به  آگاهی بخشی  زمینه  در  جدی تر  و  منسجم 
مردم اقدام شود تا سرمایه و دارایی خود را بدون 
شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت 
و همچنین اخذ تضامین الزم و معتبر به افراد 
غیر نسپارند؛ چرا که متأسفانه علی رغم تذکرات 
رویه  داده می شود همچنان  و هشدارهایی که 
اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و 
سپردن اموال شان به آنها بدون اخذ تضامین الزم 
و معتبر و پدید آمدن پرونده های کثیرالشاکی 
بدین واسطه، استمرار دارد.رئیس دستگاه قضا 
در ادامه به شرایط اثبات و شکایت از نزول خوار 
و  اقدامات مبتکرانه  با  باید  اشاره کرد و گفت: 
هنرمندانه تبلیغاتی و رسانه ای برای مردم، گناه 

و خالف شرع بودن ربا و نزول دادن و همچنین 
شگردهای افراد نزول خوار تبیین و تشریح شود.
در  محسنی اژه ای  والمسلمین  حجت االسالم 
ادامه با اشاره به قرارهای غیرمتناسبی که بعضًا از 
سوی برخی دادیاران و بازپرس ها صادر می شود 
و زمینه بازداشت های طوالنی مدت متهمین را 
فراهم می کند، تصریح کرد: دادستان انتظامی 
از  صادره  قرارهای  بر  بیشتری  نظارت  قضات 
ناحیه بازپرس ها  دادیارها داشته باشد؛ پس از 
توصیه از باید با آن دسته از مسئوالن قضایی که 
قرارهای غیرمتناسب صادر می کنند و موجبات 
بازداشت طوالنی مدت متهمان را فراهم می کنند، 

برخورد کرد و صرف توصیه کفایت نمی کند.
به  اشاره  با  همچنین  قضا  دستگاه  رئیس 
بیشتر  تجویز  و  بهره گیری  افزایش  ضرورت 
پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط 
در  تا  داد  دستور  زندان ها  سازمان  رئیس  به 
عدم  باعث  موانعی که  و  اشکاالت  اسرع وقت 
توسعه هر چه بیشتر تجویز پابند الکترونیک در 
قبال محکومان و زندانیان واجد شرایط می شود 
را جمع بندی و اعالم کند تا در راستای زدودن این 
موانع و اشکاالت اقدامات مقتضی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به اظهارات 
مسئوالن امر و کارشناسان ذیربط مبنی بر وجود 
بازارها  برخی  در  گرانفروشی ها  نه  و  گرانی ها 

وضعیت  بر  حاکم  شرایط  مجموعه  سبب  به 
نیز اشاره کرد. اقتصادی کشور و جهان 

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات و تدابیر 
دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
 ، بودجه  اصالح ساختار  برای  تالش  از جمله 
رفع اشکاالت نظام بانکی و اهتمام به تقویت 
مردم  سفره  و  معیشت  داخلی، گفت:  تولید 
دولت  مدنظر  موضوعات  اولویت دارترین  جزو 
است و دستگاه قضایی نیز در این مهم با تمام 
می کند.قاضی القضات  کمک  دولت  به  توان 
کرد:  تصریح  اظهاراتش  از  دیگر  بخشی  در 
معیشتی  مسائل  لحاظ  به  مردم  بدون تردید 
و اقتصادی با مشکالتی مواجه هستند و این 
یک واقعیت است و نباید اینگونه تلقی شود که 
هر فردی نقد و اعتراضی می کند، بدخواه است؛ 
دولت  به  برای کمک  باید  ترتیب  هر  به  اما 
بهبود  و  اقتصادی  های  برنامه  پیشبرد  جهت 
معیشت مردم تالش کنیم و از هر اقدامی که 
کنیم. پرهیز  ریزد  آسیاب دشمن می  به  آب 
محسنی اژه ای  والمسلمین  حجت االسالم 
دو قشر معلم و  ارزشمند  به جایگاه  اشاره  با 
کارگر در جامعه ما اظهار کرد: باید در جهت رفع 
مشکالت معیشتی معلمان و کارگران عزیز و 
محترم تالش همه جانبه کنیم؛ در عین حال 
باید توجه کنیم که شیاطین در صف دلسوزان 
فعال در دو قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه 
نکنند چرا که رخنه آنها نه تنها به حل مشکالت 
مشکالت  بلکه  نمی انجامد  و کارگران  معلمان 
قضائیه  قوه  می کند.رئیس  تر  پیچیده  را  آنها 
قضایی  ذی ربط  مسئوالن  به  زمینه  همین  در 

دستور داد چنانچه طی ماه ها و هفته های اخیر 
برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و 
قضایی  پرونده  آن ها،  غفلت  اثر  در  کارگران 
تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند 
و در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه 
و  رخنه کرده اند  و کارگران  معلمان  در صفوف 
برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخالل در نظم 
قانونی  اقدامات  دارند،  برنامه  مردم  امنیت  و 
مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند و حساب 
افراد که  برخی  از  را  بیگانه  به  وابسته  عناصر 
آنها پرونده تشکیل  برای  از روی غفلت شان 
اخیر  نشست  در  بدانند.همچنین  جدا  شده، 
شورای عالی مسئوالن قضایی محمدی رئیس 
سازمان زندان ها نیز به ارائه گزارش آماری در 
خصوص کمک های مومنانه مردم به زندانیان 
در ماه مبارک رمضان پرداخت و گفت: به برکت 
ماه مبارک رمضان، مجموع کمک های مردمی  
این  طی  کشور  سراسر  در  دیه  ستادهای  به 
از این مبلغ  ماه ۲48 میلیارد تومان بوده که 
143 میلیارد تومان به حساب ها واریز شده و 
و  تعهد صورت گرفته  تومان هم  میلیارد   105
آزاد شده  در همین راستا هزار و ۶70 زندانی 
که در مقایسه با سال گذشته ۲0 درصد رشد 

را نشان می دهد.
او افزود: میزان کمک های مردمی به انجمن های 
رمضان  مبارک  ماه  طی  زندانیان  از  حمایت 
امسال، مجموعا 40 میلیارد تومان بوده که ۲4 
واریز  به حساب ها  مبلغ  این  از  تومان  میلیارد 
شده و 1۶ میلیارد تومان هم تعهدات مردم بوده 

که ان شاهللا محقق می شود.
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اقلیمدرغربآسیا
معتقد است سهم ترکیه در تولید گازهای گلخانه ای 
و گرمایش زمین قابل توجه نیست. دولت ترکیه، 
پذیرش  محق  و  اقلیم  تغییر  عامل  را  کشورش 
محدودیت ها نمی داند و مصمم است تا در عرصه 
سیاست جهانی موقعیت و شرایط عادالنه بیابد. 
از سوی دیگر ترکیه حمایت و تالش در راستای 
و  آن  از  جلوگیری  و  اقلیم  تغییر  آثار  کاهش 
مشارکتی مشابه اروپا در طرح ها را منوط به دریافت 
اجالس  از  می داند.پس  بین المللی  کمک های 
اقلیمی موسوم به کاپ ۲۶ در گالسکو در نوامبر 
۲0۲1، ترکیه در فهرست کشورهایی قرار می گیرد 
که اقدامات در راستای کاهش گازهای گلخانه ای را 
سختگیرانه می دانند. همه این مسائل در شرایطی 
است که مشاورین اقلیمی ترکیه و مذاکره کنندگان 
ارشد بارها به تأثیر تغییرات آب وهوایی بر دسترسی 
به غذا و ناکافی بودن آب رودخانه ها برای آبیاری 
زمین و ایجاد خلل در کشاورزی و دامداری تاکید 
داشته اند. تالش دولت در داخل متمرکز بر افزایش 
آگاهی مردم درباره آثار تغییر اقلیم نیست. رسانه ها 
عمدتًا بر مسائلی چون خشکسالی و کشاورزی و 
بحران آب و راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب 
و اصالح الگوی مصرف متمرکز هستند. راهکارهای 
دولت ترکیه در مواجهه با این معضل کوتاه مدت 
طریق  از  انرژی  تأمین  به منظور  ترکیه  است. 
انرژی های تجدیدپذیر اقدام کرده است ولی همواره 
بر مصرف سوخت های فسیلی اتکا دارد. راهکارهای 
دولت ترکیه در قبال چالش های محیط زیستی 
مورد انتقاد کارشناسان داخلی و خارجی است و 
برخی کارشناسان بر این اعتقادند که عملکرد دولت 
در این حوزه کارایی کافی ندارد. مخالفان دولت نیز 
بارها به تغییر اقلیم به عنوان عامل اصلی وقوع سیل 
در شمال ترکیه اشاره کرده اند. این در حالی است 
که دولت تالشی برای بیان علت نکرده است. از 
دید کارشناسان، طرح های دولتی به منظور تدوین 
قوانین پیرامون تغییر اقلیم اصولی و کاربردی و 
کافی نیستند و آن طور که باید به مسائل محیط 
این  همه،  با  نمی شود.  داده  اولویت   زیست 
آتش سوزی ها و آسیب های ناشی از خشکسالی بر 
مردم شرق و جنوب شرق ترکیه تا حدودی افکار 
عمومی را به سمت تغییر اقلیم سوق داده است. 
ترکیه به قصد افزایش نفوذ سیاسی و کسب قدرت 
در خاورمیانه و غرب آسیا در صدد ایجاد هژمونی 
مبتنی بر آب است. درهم تنیدگی آب و امنیت در 
تعاقب پیش بینی بحران های منطقه ترکیه را بر 
آن داشته تا به این عنصر حیاتی به دیده ابزاری 
سیاسی بنگرد. سدسازی و اقدام به آبگیری سدها 
همسایه  است که کشورهای  اقداماتی  جمله  از 
و  خشکسالی  است.  تحمیل کرده  را  فشارهایی 
بی آبی در عراق و نابودی تاالب های عراق و سوریه و 
... و بحران ریزگردها و انتقال ذرات گردوغبار با باد به 
کشورهایی نظیر ایران از پیامدهای سدسازی های 
مانع  خاورمیانه  نابسامان  اوضاع  است.  ترکیه 
و  فرات  و  دجله  روی  سدسازی ها  جلوگیری  از 
مواجهه صحیح منطقه ای با این معضل بوده است. 
صورت  اقداماتی  باید  بین المللی  قوانین  مطابق 
گیرد تا ترکیه موازین، تعهدات، اصول و قوانین و 
چهارچوب های مرتبط با حقابه رودها را بپذیرد. از 
انسداد آب متعلق به کشورهای محق بپرهیزد و از 
نبود ثبات سیاست های محیط زیستی و بی توجهی 
منطقه به تغییر اقلیم به عنوان فرصتی برای توسل 
به ابزار آب سوءاستفاده نکند.ادامه پافشاری ترکیه 
و تداوم وضعیت کنونی و عدم رهاسازی آب به 
پایین دست می تواند آثار منفی تغییر اقلیم را برای 
کشورهای غرب آسیا تشدید کرده و به تهدیدات 
منطقه ای و مناقشات ابعاد تازه ای ببخشد و بستر را 

برای بروز منازعات منطقه ای فراهم کند.

اقلیم

۱ادامهازصفحۀ

چابهار، بندر اقیانوسی سیستان و بلوچستان 
حوزه  فعاالن  پرشمار  مدد کمپین های  به 
از  بیش  اخیر،  سالیان  در  گردشگری 
واقع  گردشگران،  اقبال  مورد  پیش، 
این  زیرساخت های  هرچند  شده است. 
گردشگران،  پذیرش  برای  شهرستان 
مطلوب  شرایط  با  زیادی  بسیار  فاصله 
از جاذبه های  بودن بسیاری  بکر  اما  دارد 
قیمت های  سواحل،  تنوع  گردشگری، 
و  آب  و  جنوبی  جزایر  به  نسبت  ارزان تر 
تا  اسفند  اوایل  از  به ویژه  مطبوع،  هوای 
برای  را  زیادی  جمعیت  فروردین،  نیمه 
کشور  از  نقطه  این  به  بلوچستان،  تجربه 

. ند می کشا
گسترش  و  انتشار  و  سال ها  گذشت  با 
تصویری  و  متنی  محتواهای 
سواحل  دیدنی های  از  بیشتر 
مسافران  حاال  سیستان و بلوچستان، 
فقط برای تماشای کوه های مینیاتوری و 
تجاری  آزاد  منطقه  پاساژهای  و  سواحل 
فهرست  نمی آیند.  منطقه  این  به  چابهار، 
گردشگری  متنوع  مناطق  از  بلندباالیی 
در این حوزه وجود دارد که عالقه مندان، 
امکان  منطقه،  این  به  عزیمت  از  پیش 
سالیق  به  توجه  با  انتخاب  و  بررسی 
مناطقی  دارند.  را  آن ها  میان  از  مختلف 
در  آن ها،  اقبال ترین  مورد  از  بعضی  که 
روستاهای با فاصله قابل توجه از مناطق 

شده اند. واقع  شهری 

جز  به  زاهدان،  به  ورود  با  شاید 
بلوچی  رنگ  به  رنگ  و  بلند  لباس های 
انسانی  ظاهری  ویژگی  زنان،  و  مردان 
متفاوتی، نظر تازه واردها را به خود جلب 
سمت  به  شهر  این  از  هرچه  اما  نکند 
بروند  پیش  سیستان و بلوچستان  جنوب 
رفتارهای  و  روستاها  و  شهرها  معماری 
اگر  و  دید  خواهند  متفاوت تر  را  اهالی 
جنوب  اهالی  با  مصاحبت  به  را  لحظاتی 
ادراک  از  گاهی  حتی  بگذرانند  استان 
دچار شگفتی  یکسان،  کلمات  از  مختلف 
به  ورود  با  تفاوت ها  این  و  می شوند 
خود  به  پیچیده تری  ابعاد  روستاها 

. ند می گیر
برگردیم.   1400 اسفند  آخر  روزهای  به 
و  نوروزی  سفرهای  بحبوحه  در 
جنوب  در  مسافران  گسترده  حضور 
قطع  خبر  انتشار  سیستان و بلوچستان، 
فعاالن  َدَرک،  روستای  نخل  تک درخت 
فرو  عمیقی  بهت  در  را  حوزه گردشگری 
برد. روستای درک از توابع بخش زرآباد 
با  شهرستان ُکناَرک است. شهرستانی که 
از  نامی  با چابهار، کمتر  وجود همجواری 
آن به گوش رسیده  است. این شهرستان 
در  و  چابهار  خلیج  غربی  منتهی الیه  در 
واقع  بندرعباس،  به  چابهار  زمینی  مسیر 
ممتازی  موقعیت  بابت،  این  از  و  شده 
اصلی  کانون های  از  زرآباد  باغات  دارد. 
همچنین  هستند.  کشور  در  موز  تولید 

 3 از  بیش  که  کنارک  صیادی  اسکله 
در  عمده ای  نقش  دارد؛  طول  کیلومتر 
می کند.  ایفا  منطقه  آبزیان  انواع  تامین 
اقتصادی،  مزیت های  این  همه  کنار  در 
در  شهرستان  این  صخره ای  سواحل 
گردشگری  مقاصد  از  ُپزم،  محدوده 
درست  هستند.  شده  شناخته  کمتر 
درک  روستای  ماسه ای  سواحل  مانند 
ناشناخته  قبل،  سال  چند  همین  تا  که 
و  گردشگران  از  بسیاری  و  بود  مانده  
ساحل  این  به  دسترسی  راه  مسافران، 

نمی دانستند. را 
ساحل درک به واسطه تالقی تپه ماهورهای 
نخل های  آن  گوشه گوشه  در  ماسه ای که 
سر به فلک کشیده ای به چشم می خورد با 
آب های نیلگون دریای عمان، خالق مناظر 
سایر  در  آن  نظیر  است که  خیال انگیزی 
مناظر  این  ندارد.  وجود  کشور  سواحل 
بدیع در کنار مهمان نوازی اهالی روستای 
باالی  امنیت  مجاور،  روستاهای  و  درک 
عاری  و شب مانی،  برای کمپینگ  منطقه 
زدن  آب  به  امکان  بودن ساحل،  زباله  از 
البته  صد  و  منطقه  کم عمق  ساحل  در 
که  درختی  پای  یادگاری  عکس  گرفتن 
نخل های  سایر  از  افتادن  دور  به دلیل 
ساحل و مجاورت با تپه ماهورها و امواج 
معروف  درک  نخل  تک درخت  به  دریا 
گردشگری،  و  مسافر  هر  برای  شده؛ 

بود. یگانه ای  مقصد 

با جست وجوی هشتگ #ساحل_درک در 
اینستاگرام، طیفی از تصاویر این ساحل 
آن ها  غالب  اشتراک  را می بینید که وجه 
اینکه  با  است.  نخل  تک درخت  حضور 
فقط  درک،  ساحل  در  گردشگران  حضور 
یادگاری  عکس  گرفتن  و  تماشا  برای 
نخل،  تک درخت  اما  نبود  تک درخت  با 
به  تبدیل  جمعی،  هماهنگی  هیچ  بدون 
شده  بود  ساحل  این  گردشگری  نماد 
 1400 اسفند  در  آن  قطع  خبر  هرچند  و 
افرادی  برای  اما  کرد  شوکه  را  بسیاری 
دنبال  را  منطقه  گردشگری  اخبار  که 
می کردند این اتفاق، قابل پیش بینی بود 
در  اخبار،  آرشیو  به  مراجعه  با  چنان که 
آذرماه همان  سال، خبر ریختن گازوئیل، 
آن  خشکاندن  قصد  به  درخت  این  پای 

می خورد. چشم  به  هم 
همان روزها و بالفاصله بعد از انتشار خبر 
گروه های  و  محافل  برخی  درخت،  قطع 
ناراحتی  را  اتفاق  این  دلیل  خبری، 
با  گردشگران،  حضور  از  اهالی  برخی 
هرچند  کردند.  عنوان  نامناسب،  حجاب 
عزیمت کنندگان  عظیم  خیل  متاسفانه، 
با فرهنگ  اولیه  به منطقه، آشنایی حتی 
و  ندارند  بومی  ساکنان  رسوم  و  آداب  و 
نمی دانند  مسئوالنه  گردشگری  از  چیزی 
و در صورت تداوم این نوع حضور، امکان 
بررسی  با  اما  دارد  وجود  تنش  بروز 
بر  مبنی  اخبار محلی، خبری  و  روایت ها 

میان گردشگران  تنش  ایجاد  یا  برخورد 
روستاهای  یا  درک  روستای  اهالی  با 
تسامح  و  تساهل  اتفاقا  که  همجوار 
از  و  نمی خورد  چشم  به  دارند  زیادی 
در  و گردشگران  مسافران  حضور  طرفی، 
این منطقه، سبب رونق مشاغل خدماتی 
و  تورگردانی  رانندگی،  آشپزی،  مانند 
آن،  متعاقب  و  صنایع دستی  فروش 

شده است. اهالی،  درآمد  افزایش 
میان  تنش  وجود  صحت  فرض  با  اما 
نهادی  محلی،  افراد  و  گردشگران 
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مانند 
برای  اقداماتی  چه  گردشگری  و 
گردشگران  به  الزم  آموزش های  ارائه 
داده  است؟  انجام  محلی  جامعه  و 
زمینه ها  میزان،  چه  تا  مسئول،  نهادهای 
حضور  برای  الزم  زیرساخت های  و 
آورده اند؟  فراهم  را  منطقه  در  مسافران 
از  پیشگیری  برای  برنامه ریزی هایی  چه 
گردشگری  سوژه های  به  تعمدی  آسیب 
انجمن های  شده است؟  انجام  منطقه  در 
تعامل  در  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
و  روحانیون  مانند  مرجع  گروه های  با 
ریش سفیدان محلی، تا چه میزان شکل 
ایفا  درستی  به  را  خود  نقش  و  گرفته 

ند؟ کرده ا
اتفاقات وقتی در کنار اخباری مبنی  این 
ناشناس، طی  بر حضور مداوم گروه های 
مناطق  سایر  از  ظاهرا  که  اخیر  سالیان 
تجهیزات  با  پایتخت  به ویژه  کشور، 
حاضر  منطقه  در  حرفه ای  مستندسازی 
می شوند و رویدادهایی را برای کودکان و 
با محورهایی مانند نقش  نوجوانان بومی 
یا  بی حجابی  با  برخورد  در  محلی  مردم 
می کنند؛  برگزار  گردشگران،  بدحجابی 
قبیل  این  بودن  سازمان یافته  شائبه 
این  حضور  می کند.  تقویت  را  اقدامات 
طالبان  قدرت گیری  ناشناس،  گروه های 
نحله های  گرفتن  جان  و  افغانستان  در 
که  جریانی  کنار  در  تکفیری  فکری 
محدوده  از  بلوچستان  جدایی  درصدد 
یکدیگر  کنار  در  است  ایران  سرزمینی 
مشترک  هدف  با  خاص  موضوع  این  در 
تعامل  و  توسعه  مسیر  کردن  مسدود 
هم وطنان،  سایر  با  منطقه  محلی  جوامع 
ابعاد موضوع را از قطع یک درخت نخل، 
فراتر می برد. چنان که در هفته های اخیر، 
فروش  و  اقامتی  کپرهای  زدن  آتش 
محدوه  در  صنایع دستی  محصوالت 
مینیاتوری،  کوه های  گردشگری  سایت 

داده است. نشان  را  روند  این  تداوم 
کوته بینی  از  نمی توان  میان،  این  در 
که  »بالگر«  و  »اینفلوئنسر«  عده ای 
موضوع  ساده سازی  در  موثری  نقش 
و  دیگر  نخل  یک  جابجایی  با  و  دارند 
کاشت آن در جوار درخت قطع شده درک 
خشک  حال  در  ظاهرا  متاسفانه  )که 
سبب  را  دیگر  مرگ  یک  و  است  شدن 
تا در  دوباره گرفته  تولد  می شود( جشن 
رونقی  ساده انگارانه شان  شادمانی  خالل 
به تعداد »فالوئرها« بدهند گذشت. بهتر 
در  که  درخت،  این  جای کاشت  به  بود 
ماجراست  کلیت  از  کاریکاتوری  واقع، 
بریده شده  سر  بر  زخمی  چسب  مانند  و 
قطع شده،  نخل  محل  است؛  »نفر«  یک 
یادآوری  برای  مکانی  به  می شد  تبدیل 
محدود  منابع  از  »حفاظت  اهمیت  دائم 
سفرهای  فرهنگی،  و  طبیعی  گردشگری 
توسعه  در  آموزش  نقش  و  مسئوالنه 

محلی« جامعه 

نخلیکهبهجاینخلسوختهروستایدرککاشتهبودند،درحالخشکیدناست

چسب زخمی روی »درک«
بسیاریازگردشگرانچابهار،آشناییحتیاولیهبافرهنگوآدابورسومساکنانبومیندارند

وگردشگریمسئوالنهرانمیشناسند

حضور گروه های ناشناس، 
قدرت گیری طالبان در 

افغانستان و جان گرفتن 
نحله های فکری تکفیری در 

کنار جریانی که در صدد جدایی 
بلوچستان از محدوده سرزمینی 

ایران است در کنار یکدیگر در 
این موضوع خاص با هدف 

مشترک مسدود کردن مسیر 
توسعه و تعامل جوامع محلی 
منطقه با سایر هم وطنان، ابعاد 
موضوع را از قطع یک درخت 

نخل، فراتر می برد

اواخراسفند۱4۰۰مصادفشدباکاهشتعدادفوتیهایروزانهناشیازابتالبهبیماریکروناوبعدازدیماه۱398،براینخستین
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هوایمطبوعسواحلجنوبیکشوردرروزهاییکهدرغالبمناطقشمالیوغربی،سرمایکمسابقهایحاکمبود؛مزیدبرعلتشدتا

شمارزیادیازمسافران،بخشهایجنوبیکشوررابرایگذراندنتعطیالتنوروزی،انتخابکنند.

با فرض صحت وجود تنش 
میان گردشگران و افراد محلی، 

نهادی مانند میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چه 

اقداماتی برای ارائه آموزش های 
الزم به گردشگران و جامعه 

محلی انجام داده  است؟ 
انجمن های میراث فرهنگی 

و گردشگری در تعامل با 
گروه های مرجع مانند روحانیون 

و ریش سفیدان محلی، تا چه 
میزان شکل گرفته و نقش خود 

را به درستی ایفا کرده اند؟
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شرکتشهرکهایصنعتیکرماندرنظرداردمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفی)فشرده(اجرای
پروژهتوسعهخوشه¬یخرمایجنوباستانکرمانرا،بهشرکتواجدشرایطواگذارنماید.کلیهمراحل
برگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاه
سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماست
امضای دریافتگواهی و مذکور سایت در نام ثبت مراحل قبلی، عضویت عدم درصورت مناقصهگران

الکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.

-سپردهشرکتدرمناقصه:مبلغتضمینشرکتدرمناقصه4۱5۰۰۰۰۰۰)چهارصدوپانزدهمیلیون(
ریالمیباشد.

-تاریخانتشارمناقصهدرسامانهروزیکشنبهمورخ۱4۰۱/۰2/۱8میباشد.
-مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:تاساعت۱4:۰۰روزچهارشنبهمورخ۱4۰۱/۰2/2۱.

-مهلتزمانیارائهپیشنهادات:تاساعت۱4:۰۰روزچهارشنبهمورخ۱4۰۱/۰3/۰4.
-زمانبازگشاییپاکتها:ساعت9صبحروزپنجشنبهمورخ۱4۰۱/۰3/۰5.

-اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائه
)پاکتالف(:کرمان-بلوارشهیدعباسپور)پارادیس(-نبشمیدانعاشورا-تلفن:۰34-3۱272۰۱2

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس۰2۱-4۱934                       
دفترثبتنام:88969737و۰2۱-85۱93768

اطالعاتتماسدفاترثبتنامسایراستانها،درسایتسامانه )www.setadiran.ir(بخش"ثبتنام/
پروفایلتامینکننده/مناقصهگر"موجوداست.

 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه شماره 525د141
 )تجدید مناقصه(

شناسه آگهی : 3090۶

» ابالغ رای «

نظربهاینکهپروندهآقایدکترمهدیتوکلیدستجردیفرزنداکبراستادیاررشتهچشمپزشکیشاغلدرمرکز
پزشکیلبافینژاد،درهیاتبدویرسیدگیانتظامیاعضایهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
مطرحومنجربهصدوررایگردیدهاست،براساسمقرراتبهنامبردهابالغمیگردد،چنانچهدرایرانسکونت
دارندظرفمدتیکماهودرصورتسکونتخارجازکشورظرفمدتدوماهبهمراجعقانونیمراجعهنمایند.

درغیراینصورتپسازمهلتمقررمطابقمقرراتموضوعبهمنزلهابالغمحسوبخواهدشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
شناسه آگهی : 1313926 م الف 519

 دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶031907801۲319مورخه 1400/1۲/۲4 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا بابائی پور فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 558 صادره از نرماشیر در ششدانگ 
یك باب خانه و مغازه  به مساحت 315 مترمربع پالك 1۶779 فرعی از 39۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالك 899 فرعی از 39۶8 اصلی  واقع در بخش۲ کرمان آدرس کرمان شهرک صنعتی )شهید همت (بین کوچه 
14و1۶ خریداری از مالك رسمی آقای اسفندیار دانشگر 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 اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/0۲/05-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۲/۲0

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

محمودمهدیزادهرییسثبتاسنادوامالکمنطقه2کرمان
شناسهآگهی:۱3۰5463

آگهی مفقودی 
سواری خودرو سبز برگ
 PARS تیپ پژو سیستم
رنگ به ۱392 مدل TU5
شماره به متالیک خاکستری
به 49 ایران 797ط6۱ انتظامی
 ۱39B۰۰42778موتور شماره
شاسی شماره به و
 NAAN۱۱FC8DK9۰۱584
مفقود جوشن مهناز نام به و
اعتبارساقط ازدرجه و گردیده

مدمیباشد
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یر
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آگهیمزایدهنوبتاول
اجرای   980579 کالسه  اجرائیه  موجب  به 
احکام حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقي بم له خانم فاطمه 
مسلمی فر با وکالت خانم فریبا مومن آبادی و عليه حبيب هللا 
سهيلي مبني بر فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید 
131 که توسط محكوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی و توقيف احتمالی گردیده است مورد 
بازدید جهت فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 
1383 به رنگ اطلسی به شماره انتظامی 7۲7ج 1۲ایران ۶5 به 
شماره موتور 01009811 و شماره شاسی 391919 که در پارکینگ 
مرکزی بم توقیف که توسط کارشناس بازدید با در نظر گرفتن 
اینکه سوئیچ خودروی مذکور در دسترس نبوده و ارزیابی در 
 حالت درجا انجام گرفت، را به شرح زیر گزارش می نمایم :
الف ( مشخصات خودرو : سواری پراید مدل 1383 اطلسي رنگ 
 به شماره پالك انتظامي ۶5-7۲7ج1۲ وشماره شاسی 391919.
:) بازدید  زمان  )در  خودرو  وفني  ظاهري  وضعیت  ب(    
راست  سمت  بدنه  و  بوده  پريدگي  رنگ  )بدنه(:داراي  اتاق 
عقب  صندوق  درب  و  دارد  خوردگی  زنگ  و  خراشيدگي 
داد خمیدگی  راست  سمت  ها  درب  وستون  دارد   پارگی 
 موتور به نظر سالم. داشبورد مستعمل و رنگ پریده ، صندلي 
وتودوزي :مستعمل وفاقد روکش صندلي ديفرانسيل سالم 
تایرها : مستعمل و در حدود 50 درصد تجهیزات :فاقد رادیو 
پخش وكولر. نقايص ظاهري:فاقد آیینه بغل سمت راست 
بوده و شیشه جلو شکسته وفاقد تودری سمت راست مي 
باشد و پالك جلو مخدوش می باشد .فاقد شارژ باطري مي 
باشد . توضيحات :ارزش پایه خودرو با توجه به قیمت روز  
)1401/1/14( دویست و هشتاد میلیون ریال ) ۲80/000/000 
 )۲8/000/000( تومان  میلیون  و هشت  بیست  معادل  لاير( 
روز  در  فوق  خودروی  گردید  مقرر   . ارزیابی گردید  تومان 
چهارشنبه مورخ1401/0۲/۲8 از ساعت 9 تا 11 صبح از طریق 
مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار 
خلیج فارس به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده 
دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 
درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودروی 

مورد مزایده داده شود .
م/الف۱4-مدیرشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستری
بم-میدانی
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ظهر است و در میان تاریک و روشن خانه، 
فاطمه روی زمینه آبی لحافی که در میانه اتاق 
می زند. کوک  و کوک  شده  خم  است،  پهن 
زدن های مدام پشتش را خمیده کرده و کار 
نازک  پرده سفید  یک  روی چشمانش  زیاد 
کشیده است. سه دختر دارد که در نوجوانی 
ازدواج کرده اند اما آن ها هم هر کدام دردهای 
خودشان را دارند. قرار بود ازدواج کنند تا بار 
زندگی شان از دوش پیرزن برداشته شود، اما 
با شدت گرفتن خشکسالی باز هم مهمان خانه 
مادر پیرشان شده اند. شوهرانشان کاری ندارند 
ناچیز،  مبلغی  ازای  در  بیاورند  اگر شانس  و 
چوپانی دام های دامداران را می کنند؛ دامدارانی 
که این روزها تعدادشان در هامون کمتر از هر 
دوره دیگری است. حاال تنها درآمد ثابت زنان 
این خانه از راه همین کوک هاست که پیرزن 
بر لحاف می زند. هر لحاف را دانه ای 50هزار 

تومان تا 100هزارتومان می فروشد.
خشکسالی بیش از هر چیز اثرش را در چهره 
زنان جوان و میانسال نمایان کرده است. آنقدر 
شکسته شده اند که تا سنشان را نپرسی باورت 
نمی شود هنوز چهل و چند ساله اند. عفونت های 
زنانه، پوکی استخوان و درد مفاصل، پشت های 
خمیده و پوست های ترک خورده تنها گوشه ای 
از مصیبت خشکسالی بر تن های زنان هامون 

است.
امید پیرزن به نوه 15 ساله اش است. مریم 
که در 13 سالگی با پسرخاله اش ازدواج کرد، 
اما شوهر بعد از مدت کوتاهی او را رها کرده 
و رفته است. دلیلش را خودش نمی داند اما 
حدس می زند بیکاری در روستا بهانه اصلی 
بوده است. مریم بی شناسنامه ازدواج کرده و 
بی شناسنامگی در کنار خشکسالی کودکی اش 
را خیلی زود از او گرفته است، گرچه هیچ کدام 
اما  ندارند.  این خانواده شناسنامه  اعضای  از 
است  مادربزرگش معتقد  و  مادر  مریم مثل 
آب مهم تر از شناسنامه است و اگر آب بیاید، 

مشکالت زندگی کمتر می شود.
دارد  را  روستا  از  رفتن  رویای  اگرچه  مریم 
و  مادر  کنار  در  ماندن  جز  ندارد  راهی  اما 
مادربزرگش. مادربزرگ می گوید: »باید بماند 
و به من رسیدگی کند. من کسی را ندارم.«  
دخترک روزهای روشنی پیش روی خودش 
بیمار  که  مادربزرگی  از  نگهداری  نمی بیند. 
آمدن مردی که  برای  انتظاری عبث  و  است 
زود  خیلی  و  درآمده  او  عقد  به  کودکی  در 
رهایش کرده است. این تمام زندگی اوست. 
برای او و کودکان بسیاری که ازدواج به آن ها 
تحمیل شده است، رویاها خیلی زود به پایان 

می رسند.
***

همه خانه های اینجا ردی از کالفگی ساکنانش 
و  روزهای سال گرد  بیشتر  دارند.  بر خود  را 
خاک تنها مهمانی است که از درهای چوبی 
تاروپود  در  که  همانطور  و  وارد می شود  کهنه 
فرش ها و زیلوها فرو می رود در سینه اهالی 
تاالب می نشیند. مدت هاست که تنفس هم در 

اینجا سخت شده چه رسد به زندگی.
زن میانسال، پوشه ای پر از کاغذهای کهنه را 
که خودش »پرونده« نامیده می آورد. کاغذها 

هر  می گذارد. گوشه  زمین  روی  یکی یکی  را 
شده،  منگنه  چهار  در  سه  عکس  یک  کاغذ 
یکی یکی نام می برد و روی زمین می گذارد. 
نام ها اهمیتی ندارند، چرا که در جایی به جز 
این کاغذها ثبت نیستند. از کودکان 5، ۶ ساله 
تا دختران و پسران بیست و چند ساله؛ 14 
است که  پیرمردی  ازدواج  دو  حاصل  فرزند، 
شده  چسبیده  کاغذ  آخرین  روی  عکسش 

است.
 14  « می گوید:  می شود،  تمام  که  کاغذها 
فرزند. 10 تا بچه های من هستند، چهار تا هم 
بچه های زن اولش که فوت کرده. هیچکدام 

ندارند.« مدرک 
را  محلی  استشهاد  و  همین کاغذهای کهنه 
بارها از روستای مرزی شان تا فرمانداری زابل 
شدن  شناسنامه دار  برای  این ها  اما  برده اند 
فرزندان کافی نیست. آن ها با داشتن پدری 
بی هویت مشمول هیچ بند قانونی برای گرفتن 

نمی شوند. شناسنامه 
فرزندانم  افتادیم.  گیر  دنیا  گوشه  این  »ما 
بروند.  جایی  به  کردن  کار  برای  نمی توانند 
می ترسند پایشان را بیرون روستا بگذارند و 

کنند.« مرزشان  رد 
رد مرز برای بی شناسنامه ها ترسناک ترین واژه 
است. مرزی که آب را به رویشان بسته برای 

اخراجشان از وطن همیشه باز است.
جا  این  از  می آید  بدش  »کی  می گوید:  زن 
نداریم  رفتن  برای  جایی  وقتی  ولی  برود؟ 
مجبوریم بمانیم.« انگار امیدشان به بهتر شدن 
اوضاع هم زیر خروارها خاکی که دور و بر خانه 

شان را گرفته دفن شده است.
معلوم  نگیرد  آب  افغانستان  از  دولت  »اگر 
نیست سرنوشت ما چه می شود؟ تا ده سال 

نمی ماند.« زنده  اینجا کسی  دیگر 
و گرد  می شود  خسته  وزیدن  از  گاه  توفان 
پرده  باد  می نشیند.  زمین  به  آرام  خاک  و 
اتاقی را که درست در سمت راست در ورودی 
پرده های گلدوزی شده  تکان می دهد،  است 
اتاقک های تیره و تار را به هم وصل می کند 
و نور اندکی که از ورودی خانه می تابد دیواری 
را روشن می کند که روی آن با خطی کودکانه 
نوشته شده: هللا. پرده گاهی با هجوم باد باال 
می رود و چهره دخترکی که پشت آن پنهان 
شده را لو می دهد. دخترک با هر بار برخاستن 
پرده، خودش را جمع تر می کند و صورتش را با 
دستانش پنهان می کند. مادرش می گوید 15 

ساله است و در انتظار ازدواج.
و  دارد  نامزد  است  سال  دو  دختر  »این 
چون جهیزیه اش را نتوانستیم جور کنیم در 
نوجوان می داند  خانه مانده است.« دخترک 
مشکالت  شدن  کمتر  برای  راهی  او  ازدواج 
خانواده است. شانس آورده است که نامزدش 
فرزندان  الاقل  اینطور  و  دارد  شناسنامه 
نمی مانند.  بی هویت  مانند خودش  آینده اش 
شناسنامه  فرزندش  اگر  می کند،  فکر  مادر 

می داد. جهیزیه  او  به  حتما  دولت  داشت 
می گوید:» برایش عقدنامه مسجدی گرفته ایم 
و منتظریم نامزدش پول مهریه را پرداخت کند 

تا بتوانیم برایش جهیزیه بخریم.«
دختر هنوز نمی داند نامزدش را دوست دارد یا 

نه. مادر می گوید:» چه فرقی دارد؟ باید زندگی 
راه دیگری  باشد هم  نداشته  کند. دوستش 

ندارد.«
***

نیمه  در  روستا  جوان  مردان  خانه  بیرون  در 
گلی  دیوارهای  به  سرگردان  و  کالفه  ظهر، 
خانه ای متروک تکیه داده اند. به رسم روزهای 
نخی  شال های  صورتشان  و  سر  دور  توفانی 
پیچیده اند. درختان گز کمی آن سوتر، استوارتر 
از این مردان شاخه هایشان را در مسیر باد پهن 
کرده اند. در هامون تنها گزها هستند که هنوز در 
برابر توفان های سهمگین شن تاب می آورند 

و نمی شکنند.
مردان اما سرهاشان رو به پایین است گویی 
شبیه  چیزی  باشند،  شرمگین  چیزی  از 
از حجم  یا  برابر خشکسالی،  در  ناتوانی شان 
به خاطرش صورت هایشان  گرد و خاکی که 

پوشانده اند. را 
یکی از آنها پدر نازنین است که در زیر سایه 
یکی از خانه های گلی تنها نشسته. می گوید: 
»حرفی برای گفتن ندارم، هر چه می خواهید 
از زندگی در اینجا بدانید از دخترم بپرسید.« 
نازنین نه ساله است، گرچه در سال های کوتاه 
عمرش هرگز هامون را پرآب ندیده اما امیدوار 
است روزی آنچه را بزرگ ترها برایش تعریف 
کرده اند به چشم ببیند. تنها خاطره او از آب، 
سیل چند سال پیش است، زمانی که آب تا 
نزدیکی روستایشان آمده بود و قایق ها را برای 
اولین بار روی آب دیده بود. حاال همان قایق ها 
تا  دور  و  شده اند  پخش  بی انتها  کویری  در 

دورشان را ریزگردها محاصره کرده است.
سیستان  کودکان  از  بسیاری  مثل  نازنین 
را دارد. رفتن به جایی  اینجا  از  آرزوی رفتن 
نباشد.  توفان  و  باشد  زندگی  باشد،  آب  که 
می گوید: »اگر دولت از افغانستان آب بگیرد 
شاید آدم ها اینجا بمانند و توفان ها را تحمل 
با این  اما فکر نمی کنم ده سال دیگر  کنند، 
وضعیت کسی اینجا زندگی کند. من هم اگر 
اینجا  از  ادامه دهم، یک روز  را  بتوانم درسم 

می روم.«

نازنین امید دارد با درس خواندن سرنوشتش 
را از دیگر دختران روستا جدا کند. جوان  های 
مطلوبی  سرنوشت  هم  را  رفتن  اما  روستا 
نمی بینند. یکی از جوان هایی که سرش را با 
شال پارچه ای بسته از هزینه باالی رفت وآمد 
به زابل می گوید: »اگر بخواهیم برای کارگری به 
زابل برویم باید سی هزار تومان برای هر مسیر 
دارد  درآمد  کارگری چقدر  بدهیم، مگر  کرایه 
که اینقدر هزینه کنیم. در زابل هم هر روز کار 
پیدا نمی شود. اینجا گاهی برای مردم دامدار 
چوپانی می کنیم. برای هر گوسفند در ماه ده 
هزار تومان پرداخت می شود. اگر دامداری ۲0 
گوسفندش را به من بسپارد، در ماه ۲00 هزار 

تومان درآمد دارم.«
ماندن  برای  امیدی  نه  ناچیز،  درآمد  این 
برایشان می آورد و نه پس اندازی برای رفتن.

***
در بین رنگ های سرد و خاکی روستا، روسری 
را دور  به چشم می آید. روسری  صورتی زن 
است.  ایستاده  تنور  کنار  و  بسته  دهانش 
دست هایش به رنگ قهوه ای سوخته درآمده 
و با دو انگشتر بدلی آن ها را زینت کرده است. 
درست  دستش،  پوست  روی  عمیق  ردهای 
مثل خراش های خشکسالی بر پیکر هامون 
در دست  را  رنگ  فیروزه ای  تسبیحی  است. 
می چرخاند. نامش مائده است و چهار فرزند 
دارد و همسرش مثل بیشتر مردان روستاهای 

اطراف تاالب هامون بیکار است.
پول  این  با  می کنیم،  زندگی  یارانه  با  »ما 
ناچیز گوشت بخریم یا کفش و لباس برای 
بچه ها؟ چندبار به هالل احمر درخواست دادیم 
پاره  را  درخواست هایمان  بدهند،  کاال  ما  به 
کردند.« چشم انتظارند از هالل احمر یا هر نهاد 
دیگری کمکی به دستشان برسد، کمکی که 
نه عالج دردهایشان، اما مرهمی برای تحمل 

است. زندگیشان  دائمی  سختی های 
»بیست سال است خشکسالی شدید شده 
است. قبل آن اینجا دریا بود مردان ما ماهی 
و پرنده صید می کردند، دامداری داشتیم. آب 
که رفت دام ها هم تلف شدند. این که ده سال 
دیگر اینجا چطور است خدا می داند و به دست 
مسئوالن است که بتوانند آب را از افغانستان 
بگیرند یا نه. ما که جایی برای رفتن نداریم، 
اگر زنده باشیم یا بمیریم همین جا هستیم.«
یکی از مشکالت روستاها حمام و سرویس 
بهداشتی نامناسب است و بیماری های ناشی 
نشانه  را  و کودکان  زنان  از همه  بیش  آن  از 
گرفته است. روزها آب لوله کشی قطع است 
و نیمه شب برای ساعاتی آب وصل می شود و 
زن مجبور است در همان ساعت ها کودکانش 
را به حمامی ببرد که با معیارهای یک حمام 
بهداشتی بسیار فاصله دارد. همان چند ساعت 
شبانه، آب را در تانکری که به گفته خودش 
خیرین تهرانی به آنها داده اند ذخیره می کنند تا 

روزها بتوانند از آن استفاده کنند.
پیچیده  خانه  فضای  در  غریب  چیزی  بوی 
است. بوی تند چربی سیرابی گوسفندی است 
که هر چند ماه یک بار به جای گوشت به خورد 
بچه هایش می دهد. زن همسایه خودش را به 
خانه مائده می رساند. هر دو زن روی حصیر 

کهنه کف اتاق می نشینند.
»از وقتی آب را بستند، همه چیزمان را از دست 
دادیم. حاال فقط ما مانده ایم و دست هایمان. 
آن ها که توانستند و دستشان می رسید از اینجا 
رفتند اما ما که نتوانستیم برای کار، ماندیم. 
فراموش کرده اند. کسی  را  ما  هم  مسئوالن 
نمی آید به ما سر بزند. گاهی به آنها مراجعه 
می کنیم تا شاید بسته غذایی دریافت کنیم 

اما می گویند بروید خبری نیست.«
مائده ظرف روی گاز را نشان می دهد: »این 
انگار  می بینید؟«  است  من  فرزندان  غذای 
که زانوهایش خم نمی شود. به سختی روی 
زمین می نشیند. می گوید:»مردم »خیرخور« 
شده اند. تا ماشین خیرین از راه می رسد همه 
بدبختی  این  می شوند،  سرازیر  سمتش  به 
خیرین  انتظار  چشم  مردممان  که  ماست 

هستند.«
از  زابل  »آب  می دهد:  ادامه  همسایه  زن 
افغانستان می آید، افغانستان هم در برابر آب 
می دهیم،  برق  افغان ها  به  می خواهد.  نفت 
به  نفت،  هم  بدهیم  برق  هم  اگر  نمی دانم 
نرسد  ما  به  آب  اگر  نه؟  یا  می دهند  آب  ما 
ما هستیم، درست است که  می میریم. مرز 
ما  اما  اینجاست  مرزبانی ها  و  پادگان ها  این 
هستیم که مرز هم زنده است. اگر ما نباشیم 

مرزی هم نیست. من حقیقت را می گویم. اگر 
ما لب مرز خاک نخوریم، سربازان هم تحمل 

ندارند.« ماندن 
مائده فکر می کند باید هر جور شده بروند، به 

چه امیدی بمانند؟
بیشتر کسانی که از این روستا مهاجرت کرده اند 
به تهران رفته اند و در حاشیه شهر خانه ای اجاره 
کرده اند و کارگری می کنند. اما آنها که مانده اند، 
حتی همانقدر پول ندارند که اثاثشان را بردارند 

و به شهر دیگری بروند.
می دهد.  نشان  را  دست هایش  همسایه  زن 
با همین دست هاست که هیزم جمع می کند 
و آب را گرم می کند و پدر پیر و نابینایش را 
می شوید. می گوید: »به خاطر پدرم نمی توانم 
از اینجا بروم. نباید برای ما که در این مکان دور 
افتاده از سالمندان مراقبت می کنیم امکاناتی 

باشد؟«
زن گرچه در میانسالی آنقدر شکسته شده که 
خود نیاز به مراقبت دارد اما چاره ای ندارد و باید 
از پدر پیرش پرستاری کند. پدرش از گذشته 
هامون زیاد تعریف می کند اما »چشم ندارد که 

امروزش را ببیند«.
به موقع  نتوانسته  و  ندارد  پیرمرد شناسنامه 
برای درمان آب مروارید پیش پزشک برود. 
پیرمرد  نابیناست.  که  است  سال  چندین 
می گوید: »پدر و پدر بزرگم شناسنامه داشتند 
اما برای من شناسنامه نگرفتند تا به سربازی 

نروم.«
زمانی  از  را  هامون  و  بوده  شغلش گاوداری 
از آب بود. روی  به یاد دارد که نیزاری لبریز 
تختک ها زندگی می کردند و نه مرز برایشان 
حاال کارش  شناسنامه.  نه  و  داشت  معنایی 
شاید  است،  تلویزیون  اخبار  به  دادن  گوش 

بشنود. هامون  و  آب  از  خبری 
***

مصطفی ۲0 ساله و سجاد 15 ساله از معدود 
جوانانی هستند که در روستا مانده اند. مصطفی 

به آینده هامون خوش بین نیست.
»اگر دولت با افغانستان مذاکره می کرد اوضاع 
بهتر می شد، اما ما در این سال ها جدیتی برای 

دریافت حق هامون ندیده ایم.«
»کسی به این روستا بر نمی گردد اما همین 
کسانی که مانده اند می توانستند زندگی بهتری 
یارانه  با  فقط  معاش  امرار  باشند.  داشته 
است، مرزی هم نیست که از راه آن بتوانند 
طالبان  آمدن  روی کار  با  معاش کنند.  امرار 
در  تقریبا  هم  افغانستان  با  مرزی  تجارت 
مرز متوقف شده است. پایانه مرزی گمشاد 
بسته شده چون طالبان با افغان های تاجر کنار 

نمی آمدند.«
خدمت  دارد  قصد  است،  سرباز  مصطفی 
او  برود.  زابل  از  شد  تمام  که  سربازی اش 
معتقد است ده سال دیگر اینجا خالی از سکنه 
می شود. »آب نیست اما اگر سرمایه ای برای 
شاید  می دادند  اختصاص  جوانان  اشتغال 

نمی شد.« سکنه  از  خالی  اینطور  روستاها 
سجاد در حرف او می دود. »من صد درصد از 
اینجا می روم. اگر دانشگاه قبول شوم، می روم 

درس بخوانم.«
آن  در  جایی که  از  »آدم  می گوید:  مصطفی 
خواهد  نیست  تصور  قابل  برایش  آینده ای 

رفت.«
 سرنوشت جوانان این روستاها رفتن است، 

اینجا نه کار است نه آب و نه آینده. 
مهاجرت  ما  »همسایه های  می گوید:  سجاد 
کرده اند پسرهای فامیل هم رفته اند. وضعشان 
بیکاری و بی پولی در روستا  از  باشد  هر چه 
بهتر است. تهران رفتن سخت است، دوری از 
خانواده و غریبی. اجاره  خانه  در تهران هم که 
باال می رود مردد می شوند برای ماندن و رفتن. 
نشده کسی  تا حاال  نیست.  برگشتی  راه  اما 

مهاجرت کند و دوباره به اینجا برگردد.«
و  نشوم  قبول  دانشگاه  می گوید:»اگر  سجاد 
کاری پیدا نکنم شاید در نظام خدمت کنم. لب 

مرز زابل می روم و مرزبانی می کنم.«
سجاد به مرزبانی فکر کرده است، مرزهایی که 
از نزدیکی روستای زادگاهش شروع می شوند 
و هر روز خالی تر و غیر قابل  سکونت تر. برای 
برای بیشترشان اجباری  آدم هایی که ماندن 
است و راه دیگری پیش رویشان نمی بینند، 
زندگی در حاشیه مرزی تاالب هامون روز به روز 
دشوارتر می شود. مردم دیگر توان ادامه دادن 
ندارند. همانطور که مائده می  گفت: »مرز ما 
مردم هستیم، اگر ما نباشیم مرز هم سرپا 

نیست.«

گزارشمیدانی»پیامما«اززندگیساکنانحاشیهتاالبخشکیدههامون

آب مهم تر از شناسنامه است
اگرآببهمانرسدمیمیریم.مرزماهستیم،درستاستکهاینپادگانهاومرزبانیهااینجاستاماماهستیمکهمرزهمزندهاست
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سرشماری
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
گفت: براساس آمار حاصله بیشترین میزان 
پرنده مشاهده شده در سرشماری بهاره در 
استان مازندران 4115 فرد و کمترین آمار در 
استان خراسان رضوی با 80 فرد بوده است 
 4948 مجموع  در  پاییزه  سرشماری  در  و 
به  تعداد ۲477  این  از  ثبت شده که  فرد 
خراسان  به  فرد   355 و  مازندران  استان 

دارد. تعلق  رضوی 
در  افزود:  فرجی  رضا  ایسنا  گزارش  به 
دستورالعملی که از سوی دفتر مدیریت حیات 
قرقاول  است سرشماری  شده  تهیه  وحش 
ارزیابی  هدف  با  پاییزه  و  بهاره  زمان  دو  در 
وضعیت زیستی و تعیین جنسیت این گونه 
در زیستگاه های خود انجام می شود. از سال 
در  منظم  به صورت  قرقاول  138۶سرشماری 
کشور انجام و اطالعات آن ثبت می  شود و در 
سال گذشته به منظور بررسی زیستگاه های 
در  ها  قرقاول  جمعیت  تعیین  و  جوجه آور 
فصل بهار ۶938 فرد قرقاول شمارش شد. 
آفات  دفع  سموم  از  استفاده  داد:  ادامه  او 
رفتن  بین  از  مجاز،  غیر  شکار  نباتی، 
زیستگاه های پراکنش گونه به دلیل زیر کشت 
محصوالت  بقایای  سوزاندن  زمین ها،  رفتن 
کشاورزی و آتش سوزی توسط عوامل محلی 
برای تردد و بهره وری برای تعلیف دام ها در 
زیستگاه ها از مهم ترین عوامل تهدیدات این 

دانست. زیبا  پرنده 
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  سرپرست 
از  استفاده  کاهش  کرد:  تصریح  وحش 
سموم کشاورزی و استفاده از مکانیسم های 
بیولوژیک برای دفع آفات، افزایش آگاهی و 
حفاظت  افزایش  به کشاورزان،  اطالع رسانی 
منظور  به  پراکنش  محدوده های  فیزیکی 
قانونی  ممنوعیت  ایجاد  شکار،  کاهش 
تغییر  و  کشاورزی  بقایای  سوزاندن  برای 
ترین  مهم  از  پراکنش گونه  مناطق  کاربری 
فعالیت هایی است که باید در سطح جوامع 
محلی با همکاری تمام بخش های مربوطه 

شود.  انجام 
سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
با  ایرانی  قرقاول  زیست،  محیط  حفاظت 
اکولوژیک  و  زیستی  ویژگی های  به  توجه 
جهان  قرقاول  نژادهای  خالص ترین  جزو 
محسوب می  شود و از دیدگاه ذخیره ژنتیکی 
از ارزش بین المللی و ملی خاصی برخوردار 
است. محل سکونت این پرنده در کناره  های 
دریای خزر، شمال غرب و شمال شرق کشور 
است و در استان  های گیالن، مازندران، اردبیل، 
گلستان و خراسان رضوی، آذربایجان شرقی 

می شود. مشاهده 

سطحآبدریاهایچین
بهباالترینحدخود

رسیدهاست
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سطح 
آب دریاهای چین در سال ۲0۲1 به باالترین 

حد خود رسیده است.
گزارشی  در  چین  دولت  ایسنا،  به گزارش 
سال  در  دریاها  آب  سطح  کرد:  اعالم 
رسیده  خود  میزان  باالترین  به  گذشته 
ذوب  و  آب  دمای  رفتن  باال  دلیل  به  که 
شدن یخچال های طبیعی و یخ های قطبی 

است. یافته  افزایش 
در  دریاها  سطح  دهد:  می  نشان  بررسیها 
بیشتر  متر  میلی   84 میالدی   ۲0۲1 سال 
از میانگین دوره زمانی 1993 تا ۲011 بوده 

است.
است که  داده شده  این گزارش هشدار  در 
افزایش سطح آب دریاها ناشی از تغییرات 
توسعه  بر  مستمری  تاثیر  هوایی،  و  آب 
مناطق ساحلی دارد و از مقامات درخواست 
و  بخشند  بهبود  را  خود  نظارت  تا  شده 
اقدامات هشدار اولیه و پیشگیری را تقویت 

کنند.
در این بررسی آمده است که تاثیرات بلند 
شامل  دریاها  آب  سطح  افزایش  مدت 
فرسایش اکوسیستم  های ساحلی و از بین 
رفتن »پهنه های ِگلی« می شود، در حالی که 
شهرهای ساحلی با خطرات بیشتر سیل و 
پهنه های  هستند.  مواجه  نمک  مد  و  جزر 
درون  هستند که  ساحلی  تاالب های  ِگلی، 
دارد،  وجود  مد  و  جزر  اثر  که  محوطه ای 

می شوند. تشکیل 
سطح  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
سال  از  چین  اطراف  در  ساحلی  دریاهای 
میلی   3.4 متوسط    طور  به  تاکنون   1980
باالتر  یافته است که  افزایش  متر در سال 
چه  اگر  است.  دوره  این  در  جهانی  نرخ  از 
دمای آب های ساحلی چین در سال ۲0۲1 
نسبت به سال قبل کمی کاهش یافته، اما 
و 0.84  ثبت شده  رکورد  همچنان سومین 
درجه سانتیگراد باالتر از میانگین سال های 

است. بوده   1993-۲011

بیست سال است خشکسالی 
شدید شده است. قبل آن 
اینجا دریا بود مردان ما 
ماهی و پرنده صید می کردند، 
دامداری داشتیم. آب که رفت 
دام ها هم تلف شدند. این 
که ده سال دیگر اینجا چطور 
است خدا می داند و به دست 
مسئوالن است که بتوانند آب 
را از افغانستان بگیرند یا نه. 
ما که جایی برای رفتن نداریم، 
اگر زنده باشیم یا بمیریم 
همین جا هستیم

از وقتی آب را بستند، همه 
چیزمان را از دست دادیم. 
حاال فقط ما مانده ایم و 
دست هایمان. آن ها که توانستند 
و دستشان می رسید از اینجا 
رفتند اما ما که نتوانستیم برای 
کار، ماندیم. مسئوالن هم 
ما را فراموش کرده اند. کسی 
نمی آید به ما سر بزند. گاهی به 
آنها مراجعه می کنیم تا شاید 
بسته غذایی دریافت کنیم اما 
می گویند بروید خبری نیست

بادمیوزد،صدایسگهاوباددرهممیپیچد.حصارهایچوبی،محافظمحکمیبرایخانههایگلینیستند.زنانیسربندبستهاند
تاازهجومگردوخاکیکهباباددرفضاپخشمیشوددرامانبمانند.کودکاندرمیانمرغوخروسهادرحیاطهایخاکیوول
مرز تا هیرمند، درشهرستان قرقری بخش روستاهای از است. پوشیدهشده پرشمارخاک و ریز ذرات از موهایشان و میخورند
افغانستانراهزیادینیست.باخشکشدنتاالبهامون،تنهاسوغاتمرزبرایاینروستاهاتوفانهایطاقتفرسایشناست.
اینجاخبریازدیپلماسیآبکهمسئوالنمدامازآنصحبتمیکنندنیست.حقابههامونسالهاستازسویدولتهایمختلف
افغانستانپرداختنمیشودواگرسیالبینباشدکههرچندسالیکبارراهشرابهاینسویمرزبازکند،تاالبرنگآبرانمیبیند.
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ساالنه  5 /3 میلیارد دالر ضایعات را دور می ریزیم
روشهایوزارتکشوردرمدیریتپسماندکارانیست

 وقتی راه حل های اصولی در 
ابتدای زنجیره داشته باشیم 
در مرحله دفن می توانیم با 

هزینه کمی کار را انجام دهیم 
اما وقتی مواد اولیه را درست 
منتقل نکنیم در مرحله دفن 

هم باید هزینه سنگینی متحمل 
شویم که معموال نظام مدیریت 
شهری ما از پس آن بر نمی آید 

و وضعیت مدیریت پسماند 
ما به وضعیتی درمی آید که در 
سراوان و بسیاری مناطق دیگر 

شاهد هستیم

یک ایراد سیستماتیک در این 
فرآیندها وجود دارد آن هم 

اینکه یک نهاد سیاسی در کشور 
به نام وزارت کشور مسئول 
مدیریت شهری و مدیریت 

پسماند است. این روش تا به 
امروز راه به جایی نبرده است 

و ما شاهد جریاناتی مانند 
سراوان هستیم و خواهیم بود

 الزمه اجرای مابقی طرح 
مقابله با گرد و غبار و حفظ 
وضع موجود، این است که 
وضعیت آب مورد نیاز برای 

این طرح روشن شود، چرا که 
گیاه موجود زنده است و بدون 

آب از بین می رود

|  
سنا

 ای
 |

مدیریتمصرف،اولویت
حوضهآبریززایندهرود

برنامه های جامع دولت برای مدیریت منابع 
معاون  توسط  زاینده رود  آبریز  در حوضه  آب 
مدیریت  شرکت  تنظیم گری  امور  و  تلفیق 
آبریز  حوضه  سرپرست  و  ایران  آب  منابع 

شد. تشریح  زاینده رود 
الماسوندی ضمن  علیرضا  فارس  به گزارش 
منظور  به  دولت  جامع  برنامه  به  اشاره 
مدیریت منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود 
منظور  به  اول  گام  در  دولت  اظهارداشت: 
استقرار  ساختار حکمرانی موثر آب در حوضه 
آبریز زاینده رود تدوین نقشه راه مدیریت جامع 
منابع و مصارف حوضه بر اساس فاکتورهای 
را  زیستی  محیط  و  اقتصادی  اجتماعی، 

می کند. پیاده سازی 
زاینده رود گفت: گام  آبریز  حوضه  سرپرست 
حوضه  در  موثر  حکمرانی  نظام  استقرار  اول 
آبریز زاینده رود با تکمیل و پردازش اطالعات 
و آمار منابع و مصارف آب برداشته می شود.
او با اشاره به برنامه موجود به منظور ساماندهی 
اکولوژیک منابع آبی ادامه داد: اصالح و توسعه 
از منابع آب در حوضه  بهره برداری  نظام های 
آبریز زاینده رود در کنار تقویت نقش و جایگاه 
آب در توسعه موزون گردشگری با استفاده از 
مزیت های طبیعی موجود و همچنین توسعه 
مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

طرح های آب و پساب در دستور کار است.
شرکت  تنظیم گری  امور  و  تلفیق  معاون 
جزئیات  بیان  در  ایران  آب  منابع  مدیریت 
زاینده رود  آبریز  حوضه  مدیریت  راه  نقشه 
گفت: گام اول حرکت به سوی استقرار نظام 
حکمرانی موثر آب در حوضه آبریز زاینده رود 
مشارکت همه ذی نفعان در مسئله مدیریت 
منابع آب به همراه یک ساختار شفاف بوده که 

است. قرار گرفته  کار  در دستور 
او با اشاره به بستر فراهم شده برای استفاده 
از ظرفیت نخبگان در مدیریت منابع آب افزود: 
حوضه های  همه  در  سرمایه  جذب  شرایط 
آبریز زاینده رود  آبریز و به تبع آن در حوضه 
برای اجرای طرح های دانش بنیان در بخش 
مصارف از جمله مصارف صنعتی و کشاورزی 

مهیا شده است.
اولویت دار  پروژه های  بیان  در  الماسوندی 
مدیریت  تاکید کرد:  زاینده رود  آبریز  حوضه 
مدیریت  بخش  دو  قالب  در  آب  منابع 
پیش  به  سیالب  مدیریت  و  خشکسالی 
اولویت داری  و  فناورانه  طرح های  و  می رود 
در  واقع  تغذیه مصنوعی آب خوان های  نظیر 
این حوضه و مسئله مدیریت مصرف به عنوان 
رکن اساسی حکمرانی خوب در اولویت قرار 

است. گرفته 
بیان  در  زاینده رود  آبریز  حوضه  سرپرست 
مدیریت  ابزارهای  و  زیرساخت ها  توسعه 
گفت:  زاینده رود  آبریز  حوضه  در  آب  منابع 
آب  منابع  مدیریت  زیرساخت های  توسعه 
که متاسفانه در طول سال های اخیر متوقف 
شده بود، در همه حوضه های آبریز و همچنین 
حوضه آبریز زاینده رود بار دیگر فعال شده و با 
رویکرد جهادی توسط دولت مردمی به پیش 
می رود تا جعبه ابزار استقرار نظام حکمرانی 

منابع آب تکمیل شود. خوب 
او در تشریح اهمیت همدلی میان مسئوالن 
منطقه ای ادامه داد: ایجاد وحدت رویه میان 
تصمیم سازان و تصمیم گیران استان های واقع 
در حوضه آبریز زاینده رود موضوعی است که 

توسط وزارت نیرو دنبال می شود.
به  رویه  وحدت  این  تاکید کرد:  الماسوندی 
هماهنگی  انجام  و  جلسات  برگزاری  وسیله 
کامل با تصمیم ساز و تصمیم گیران منطقه ای 
به همراه مهیا کردن فضا برای تاثیرگذاری کلیه 
قابل  متولیان  و  مشترکان  از  اعم  ذی نفعان 

است. دستیابی 
این مقام مسئول در بیان اولویت های وزارت 
تامین  زاینده رود گفت:  آبریز  نیرو در حوضه 
پایدار آب شرب با کیفیت برای کلیه مشترکان 
واقع در حوضه آبریز زاینده رود اولویت اساسی 
مدیریت منابع در حوضه آبریز زاینده رود است.
منظور  به  دولت  برنامه  بیان  در  الماسوندی 
تامین آب مشترکان صنعتی گفت: حرکت به 
سمت شیوه های بازچرخانی آب و توسعه ویژه 
جایگزینی پساب به منظور تامین نیاز صنایع 
حوضه آبریز زاینده رود با هدف به صفر رساندن 
مصرف آب تازه در صنعت از برنامه هایی است 
که زمینه استفاده بهینه از منابع آبی موجود را 

مهیا می کند.
شرکت  تنظیم گری  امور  و  تلفیق  معاون 
نگرش  تشریح  در  ایران  آب  منابع  مدیریت 
ایجاد  گفت:  زاینده رود  موضوع  به  دولت 
منابع  تلفیقی  بهره برداری  و  مدیریت  نظام 
آب سطحی و منابع آب زیرزمینی به منظور 
فرونشست  نظیر  کاهش ریسک مخاطراتی 
آبریز  حوضه  در  نیرو  وزارت  برنامه  جزء 

می شود. تلقی  زاینده رود 
الماسوندی در بیان برنامه مهم وزارت نیرو در 
زمینه ارتقای توان آموزش دهی به ذی نفعان 
قالب  در  اقناع سازی  و  آموزش  گفت: 
به  متنوع  اجتماعی  و  فرهنگی  بسته های 
منظور ارتقای آگاهی کلیه بهره برداران و مردم 
جزء اساسی ترین برنامه های تدوین شده در 

است. زاینده رود  آبریز  حوضه 

|روزنامهنگار|
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 بارهادرخصوصمزایایاقتصادیتوام
مورد در زیستی محیط فواید با
روشهاینوینمدیریتپسماندشنیدهایم.
زباله چطور است حقیقت یک این اگر
بهعنوانیککاالیاقتصادیکارکرددارد؟

بخش  به 3  باید  را  پسماند  مدیریت  زنجیره 
ماهیت  بخش  سه  این  که  کنیم  تقسیم 
اقتصادی متفاوتی دارد. مرحله نخست تفکیک 
و جمع آوری است. در حوزه تفکیک و جمع آوری 
اگر مشارکت مردم جلب نشود به هیچ نتیجه  ای 
نخواهیم رسید. یعنی اگر تمام دارایی های کشور 
را به شهرداری ها بسپاریم ولی مردم نخواهند 
در این کار مشارکت کنند ما نمی توانیم کاری از 
پیش ببریم. در خصوص جلب مشارکت مردم 
بارها عبارت کلیشه ای فرهنگ سازی را شنیده اید. 
ولی فرهنگ سازی بدون حمایت اقتصادی یا به 
منافع  در  شهروند  دادن  مشارکت  بدون  قولی 
مالی کاری که انجام می دهد امکان پذیر نیست. 
تشکیل  اصلی  قلم  هشت  در  ما  شهروندان 
دهنده پسماند شهری که بازیافت پذیر هستند، 
ساالنه 3 و نیم میلیارد دالر ضایعات ارزشمند 
پالستیک، الستیک، کاغذ، شیشه،  انواع  در  را 
آهن، آلومینیوم و ... دور می ریزند. این سه ونیم 
بر  و  آن  ریالی  در عدد  اگر ضرب  دالر  میلیارد 
هشتاد میلیون شهروند کشور تقسیم شود به طور 
میانگین برای هر ایرانی 100 هزار تومان کاالی 
دور  درحال حاضر  بود که  خواهد  بازیافت  قابل 
ریخته می شود. در کشوری که 45 هزار تومان 
بسیاری  برای  توجهی  قابل  عدد  دولت  یارانه 
برابر  دو  یعنی  تومان   100 است،  شهروندان  از 
این یارانه، قابل چشم پوشی نیست. این عدد 
ارزش این را دارد که از مردم بخواهیم در الگو و 
چارچوب مدونی این ضایعات را دور نریزند و به 
فعاالن ضایعات قابل بازیافت بفروشند تا بدون 
اینکه این مواد تبدیل به پسماند شود بازیافت 

بار  به  را هم  زباله شهری  آلودگی های  و  شده 
نیاورد. اگر در این زمینه مشارکت مردم را جلب 
کنیم و ضایعات قابل بازیافت از غیرقابل بازیافت 
جدا شود کار بسیار آسان می شود. بخش دوم 
مربوط به فعالیت های پردازش و بازیافت است. 
یعنی فرآیندی که ضایعات در آن تمیز و مرتب 
و فشرده شود و بعد در فرآیند بازیافت تبدیل 
به کاالیی شود که در زنجیره ارزش قابل عرضه 
واجد  بازیافت  و  پردازش  فرآیندهای  باشد. 
انتفاع است و سود بسیار خوبی دارد. بنابراین 
تمام کشورها نهایت کمک را بر سیستم مدیریت 
پسماند اعمال می  کنند تا جمع آوری و تفکیک  
را به نحو سیستماتیکی انجام داده، مواد اولیه 
مدیریت  از  مستقل  را  بازیافت شان  صنعت 
پسماند شهری تامین کنند. بنابراین محصوالت 
بخش  جایگزین  توجهی  قابل  حدود  بازیافت 
معادن  و  جنگل ها  نظیر  خام  منابع  از  زیادی 
می شود. پس از این، بخش آخر فرآیند تصفیه 
و دفع است که شامل دفن می شود. این فرآیند 
واجد انتفاع نیست؛ سود ندارد و کسی که در 
این حوزه فعالیت می کند برای اینکه فعالیتش 
نظام  از  را  هزینه کارش  باید  باشد  اقتصادی 
و  تفکیک  اگر  دریافت کند.  شهری  مدیریت 
بازیافت درست انجام شود آنچه برای دفن باقی 
می ماند با کمترین هزینه قابل انجام است؛ مثال 
در دفن گاه های تجدیدپذیر که بر اساس اصول 
مهندسی طراحی و زیرسازی می شود و نسبت 
به شیرآبه تراوش ندارد. پسماندی که باید دفن 
شود در الگوی منظمی در این سایت بارگذاری 
و گازهای حاصل از هضم هم جمع آوری شده و 
مثال برق تولید می کنند. بعد از حدود 4 سال، 
وقتی تجزیه پذیری زباله هم انجام شد، پوشش 
سایت را باز کرده و زباله را در قالب خاک تخلیه 
می کنند و دوباره زباله در آن بارگیری می شود.  
روش هایی مانند استفاده از زباله سوز هم هست 

که سرمایه گذاری و هزینه نگهداری باالیی دارد. 
تمام حرف من این است وقتی که راه حل های 
اصولی در ابتدای زنجیره داشته باشیم در مرحله 
دفن می توانیم با هزینه کمی کار را انجام دهیم 
اما وقتی مواد اولیه را درست منتقل نکنیم در 
باید هزینه سنگینی متحمل  مرحله دفن هم 
از  ما  مدیریت شهری  نظام  معموال  شویم که 
پس آن بر نمی آید و وضعیت مدیریت پسماند 
ما به وضعیتی درمی آید که در سراوان و بسیاری 

مناطق دیگر شاهد هستیم.

شمامیگوییدنظاممدیریتشهریما
زیرنظردولتازعهدهاینکاربرنیامده
یانمیآید.بخشخصوصیدراینزمینه

چهاقدامیانجامدادهاست؟
فرآیندها  این  در  ایراد سیستماتیک  یک  بله. 

اینکه یک نهاد سیاسی در  وجود دارد آن هم 
مدیریت  مسئول  کشور  وزارت  نام  به  کشور 
شهری و مدیریت پسماند است. این روش تا 
ما شاهد  و  است  نبرده  به جایی  راه  امروز  به 
جریاناتی مانند سراوان هستیم و خواهیم بود. 
اگر نظام مدیریت پسماند تحت نظارت وزارت 
راه و شهرسازی باشد که هم از نظر عمرانی و هم 
از نظر اداری به فرآیندهای اداره شهر مسلط تر و 
آشناتر است کارآمدتر است. اما در مورد بخش 
خصوصی، اتحادیه صنایع بازیافت ایران به عنوان 
اولیه  مواد  اینکه  به  توجه  با  بخش خصوصی 
تهیه  تفکیک  و  حوزه جمع آوری  از  را  خودش 
انتخاب  انتخاب داشته است. یک  می کند دو 
اولیه خود را از طریق  این بوده است که مواد 
پسماند تامین کند یعنی به نوعی خودش را با 
نظام فشل شهرداری وفق دهد. به عنوان مثال 
تا 30 درصد قیمت تمام شده فرآیند بازیافت 
را باید صرف شست وشوی پسماند کند و به حد 
قابل استفاده در خط تولید برسند. روش بهتر 

است  معکوس  لجستیک  توسعه خدمات  اما 
که در آن، شهروند در منافع مواد اولیه مشارکت 
اپلیکیشن ها  از  استفاده  با  داده می شود. مثال 
شهروند اعالم می کند من این  مقدار ضایعات 
تحویل  شهروند  از  ضایعات  منزل  درب  دارم. 
گرفته می شود و سهمی از ارزش آن به صورت 
ضایعات  یا  می شود  واریز  حسابش  به  نقدی 
آنجا  در فروشگاه هایی تحویل داده می شود و 
بخشی از ارزش به صورت نقدی یا به صورت 
تخفیف خرید کاال به شهروند برمی گردد. در حال 
این  خصوصی  بخش  اقدامات  از  یکی  حاضر 
است که بتواند این پروسه را به صورت قانونی 
این  ما در  داد که  بیاندازد. توضیح خواهم  جا 
زمینه مشکالت حقوقی داشتیم. تعداد زیادی 
اپلیکیشن در سال های گذشته برای ساماندهی 
با  و  بودند  درگیر  شهرداری ها  با  شرایط  این 

شدند. مواجه  شهرداری ها  مقاومت 

به بهنظر میگویید آنچه اصالح 
برنامههایمیانمدتوبلندمدتنیاز
دارد.آیاراهحلکوتاهمدتینیزوجوددارد؟

 از دیدگاه من چسبندگی نظام مدیریت شهری 
روش  به  شهرداری ها  همان  یا  کشور  وزارت 
راهکارهای  تمام  که  می شود  باعث  موجود 
کوتاه مدت هم عمال غیرقابل استفاده باشند. 
در مورد همین سایت سراوان، در زمان ریاست 
آقای نوبخت بر سازمان برنامه و بودجه کشور 
شرکت های  شد.  برگزار  متعددی  جلسه های 
عمرانی َقَدری در کشور اعالم آمادگی کردند که 
ارزان ترین،  فرآیندهای تجدیدپذیر را به عنوان 
کاراترین  و در دسترس ترین روش موجود ایجاد 
کنند. این فرآیندها حتی در قلب اروپا که سطح 
می شود.  استفاده  دارند  باالیی  زیرزمینی  آب 
بعد از مهندسی و احداث دفن گاه تجدیدپذیر 
ناتراوا،  الیه های  از  اطمینان  و  پایین دست   در 

ادامه،  در  و  می شود  تصفیه خانه  راهی  شیرابه 
زباله تلنبار شده در باالدست به سایت منتقل، 
پاکسازی شده و  سایت بسته می شود. چاره ای 
جز این وجود ندارد. این روش در مناطقی مانند 
شمال کشور که با کمبود زمین هم مواجه هستند 
قابل استفاده و بسیار کاراست.  اما چون اجرا 
مازندران  و  نقطه گیالن  نقطه  امروز  نمی شود 
درگیر مسئله پسماند است. در بقیه نقاط کشور 
هم با این مشکل روبه رو هستیم. حتی وقتی 
از  پس  می شود  ایران  وارد  خارجی  مسافر 
از فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(   خروج 
با نخستین چیزی که روبه رو می شود بوی بد 
کهریزک است. باز هم تاکید می کنم که برای 
ندارد.  وجود  تجدیدپذیر  دفن  گاه  جز  راهی  ما 
عموم شرکت های رتبه یک حوزه احداث کشور 
آمادگی دارند اگر الگوی سرمایه گذاری حاکمیت 
شود  اصالح  حوزه  این  عمرانی  پروژه های  در 
زیادی  ما تالش  را حل کنند.  و مشکل  اقدام 
بازیافت  صنایع  اتحادیه  زمینه کردیم.  این  در 
شرکت های  سندیکای  در  همکاران مان  و 
ساختمانی و سایر انجمن های مرتبط دور هم 
جمع شدیم تا کنسرسیومی در این زمینه درست 
آمادگی  اعالم کردیم که  هم  دولت  به  کنیم. 
نقدی  منابع  به  نیاز  بدون  این زمینه  در  داریم 
در  خاطرم هست  نپذیرفتند.  اما  کمک کنیم. 
امروز  مانند  سراوان  بحث  که  گذشته  دولت 
بود  منطقه  در  پیمان کاری  بود، شرکت  مطرح 
که راه آهن قزوین به رشت را می ساخت. تمام 
منطقه حاضر  در  این شرکت  امکانات عمرانی 
بود و  می شد با برنامه ریزی طی چند ماه فاز 
احداث  را  در سراوان  تجدیدپذیر  دفن گاه  یک 
در  نیفتاد.  اتفاق  این  اما  کرد.  بهره برداری  و 
فرآیند تصمیم گیری در این زمینه لکنت وجود 
بانیان وضع موجود تغییر در رویه فعلی  دارد. 
را به منزله زیرسوال بردن تصمیمات قبلی خود 
می داند. به دلیل با اصرار همین روش را حفظ 

می کنند.

گفتهبودیددرزمینهاجرایلجستیک
بخش پسماند مدیریت در معکوس
با حقوقی دعوی درگیر خصوصی

شهرداریهاشد.چهاتفاقیافتاد؟
با  حقوقی   دعوای  یک  درگیر  مدت ها  بله. 
شهرداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست 
رقابت  شورای  در  توانستیم  باالخره  بودیم. 
اثبات  را  شهرداری ها  انحصاری  مناسبات 
نص  مطابق  مقررات زدایی  هیات  در  و  کنیم 
قانون پذیرفتند که کاالی قابل بازیافت پیش 
پسماند  بداند  زاید  را  آن  شهروند  آنکه  از 
بهترین  به  را  آن  می تواند  مالک  و  نیست 
خریدار بفروشد. اگر نظام لجستیک معکوس 
برعهده  را  بازیافت  قابل  ضایعات  جمع آوری 
گیرد و این بخش از کاالها از چرخه مدیریت 
با کاهش  از نظر حجمی  پسماند خارج شود 
خواهیم  مواجه  شهری  پسماند  درصدی   ۶0
بود. چه وزارت کشور و چه سازمان حفاظت 
این  نیاید  یا  بیاید  خوششان  محیط زیست 
اتفاق خواهد افتاد و از نظر قانونی احقاق حق 

است. ایران  شهروندان  همه 

 برگردیمبهمسالهسایتهایبازیافت،
دپوودفنزباله.درنهایتشمافکر
میکنیدسیستمپیشنهادیشمادرهمه

مناطقکشورقابلاجراست؟
  من نمونه های متعددی سراغ دارم در کشورهای 
این  زمین،  نبود  به واسطه  که  جهان  مختلف 
سایت ها در کنار مناطق مسکونی واقع شدند. نه 
شیرابه دارند نه بو دارند نه آسیبی می زنند. به 
این دلیل که در ابتدا و در حلقه های باالی این 
زنجیره، تا جای ممکن حجم ورودی به سایت  
کاهش پیدا کرده است. یعنی آنچه وارد سایت 
دفن می شود که ورودش اجتناب ناپذیر است. در 
این مرحله هم رد پای منفی بر محیط  زیست 
باید به صورت واقعی صفر شود. این عملی است 
و حداقل ۲5  اتفاق می افتد  دنیا  در  امروز  که 
سال تجربه و سعی و خطا  را در مناطق مختلف 
همراه دارد. این تجربه ای است که شرکت های 
عمرانی ما هم دارند و دفن گاه های تجدیدپذیر 
بسیاری در خارج از کشور و کشورهای همسایه 
بنا کرده اند. بنابراین توان اجرایش در ایران وجود 
دارد. اما گویا قرار نیست مدیریت این بخش از 
دست حلقه بسته ای که تا امروز در آن بوده اند 
رها شود و این همه چیزی است که باید اصالح 
شود. در عموم سایت های کشور هم این مشکل 
وجود دارد. مشکل یکی است و راه حل آن هم 

یکی است.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
از  به اجرای 35 درصد  با اشاره  خوزستان 
استان  این  در  غبار  و  با گرد  مقابله  طرح 
خواستار تخصیص حقابه دائمی برای تثبیت 

شد. ریزگرد  کانون های 
گفت:یکی  ایرنا  به  سجادی  محمدتقی 
مقابله  برنامه های  ادامه  برای  بحران ها  از 
شده  اجرا  عرصه های  حفظ  و  ریزگرد  با 
تامین آب مورد نیاز طرح های نهال کاری و 

فرارسیدن  به  توجه  با  است، که  بوته کاری 
است. شده  نگرانی  باعث  فصل گرما 

پورشریفی  آبرسانی  افزود: کانال  سجادی 
که باید آب را به داخل کانون جنوب شرق 
تقریبا  می داد  انتقال   )4 شماره  )کانون 
و  کانال  این  تکمیل  اما  شده  ساخته 
انشعابات آن متوقف مانده است به همین 
دلیل آبرسانی با تانکر به عرصه های نهالکاری 
و بوته کاری در دستور کار قرار گرفته است.

او تاکید کرد: الزمه اجرای مابقی طرح مقابله 
با گرد و غبار و حفظ وضع موجود، این است 
این طرح  برای  نیاز  مورد  آب  که وضعیت 
روشن شود، چرا که گیاه موجود زنده است 

و بدون آب از بین می رود.
اشاره  با  خوزستان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
به پیش بینی سه هزار و ۲00 میلیارد تومان 
اعتبار برای اجرای طرح مقابله با گرد و غبار 
خوزستان گفت: از زمان آغاز طرح در سال 

9۶ تاکنون در حدود 400 میلیارد تومان از 
این اعتبار به خوزستان پرداخت شده است.
و 800  بود که ۲ هزار  مقرر شده  افزود:  او 

تدریج  به  باقیمانده  اعتبار  تومان  میلیارد 
وجود  با  اما  یابد،  اختصاص  خوزستان  به 

است. نشده  نتیجه ای  هنوز  پیگیری 

مدیرکلمنابعطبیعیخوزستان:

تخصیصحقابهدائمیبرایمهارریزگردهاضروریاست

خبر
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شهردار  زاکانی،  علیرضا  خبری  نشست 
تهران دیروز، 19 اردیبهشت ماه برگزار شد. 
او در ابتدای این نشست پرسش و پاسخ از 
تغییر و تحولی بزرگ گفت و تاکید کرد که 
شعارهای انقالب در عرصه های جهانی مورد 
جهانی  »عمق  است  شده  واقع  استقبال 
دقیق  آرمان های  بر  مبتنی  منطقه ای  و 
جمهوری اسالمی شرایط مناسبی را فراهم 
و  تکثیر  برای  الگویی  نیازمند  امروز  کرده؛ 
او  هستیم.«  اسالمی  نوین  تمدن  تشکیل 
ایران اسالمی در  تاکید کرد: »در  ادامه  در 
تالش برای ساختن الگوی کامل و منطقی 
برای  گرفتن  قرار  الگو  جهت  در  درست  و 
تالش  تمام  البته  هستیم.  ملت ها  سایر 
دشمن هم معطوف به این است که جنگ 
راه  کشور  در  ناکارآمدی  و  روانی کارآمدی 
بیندازد و امید را در جامعه و در بین مردم 
آفرینی،  یاس  این  ماحصل  و  خشک کند 
اصل  جدی  پایه  یک  عنوان  به  را  مردم 
شهردار  دهد.«  قرار  آن  مقابل  در  انقالب 
تالش  »کسانی که  گفت:  ادامه  در  تهران 
می کنند ناکارآمدی را یک امر مسجل برای 
راه طی شده 43 ساله تا به امروز القا کنند، 
افرادی کمک می کنند که  درواقع به همان 
عالقه ندارند ایران و انقالب اسالمی پابرجا 

و  اسالم  ایران،  به  عالقه مند  اگر  بماند. 
آسایش و رفاه مردم هستیم باید به تحول 

کمک کنیم.« کشور  در 

تراکمفروشیخطقرمزماست
درباره  پرسشی  با  خبری  نشست 
شهردار  پیدا کرد.  ادامه  فروشی«  »تراکم 
خبرنگاری  پرسش  به  پاسخ  در  تهران 
شهروندان  روزها  این  که  موضوع  این  با 
حتی در پیاده رو هم شاهد ساخت و ساز 
هستند، ادامه داد: ما تراکم فروشی را برای 
خودمان خط قرمز می دانیم و تا امروز نیز 
رونق  دنبال  به  اما  نکردیم  فروشی  تراکم 
بافت  هزار   1۲ تهران  هستیم.  ساخت وساز 
ناپایدار و 45۶0 هکتار بافت فرسوده دارد. 
تهران  ندهیم  ادامه  را  ساز  و  ساخت  اگر 
همین  بر  می شود.  خراب  مردم  سر  روی 
سال  در  را  واحد  هزار   180 ساخت  اساس 
داشته  آفرینی  نقش  که  شدیم  متعهد 
قانون  و  اساسی  قانون  که  چرا  باشیم 
شهرداری ها، ورود شهرداری ها را به مسکن 

است. کرده  تکلیف 
زاکانی تاکید کرد: اگر در دوره های گذشته 
درواقع  نکردند،  ورود  بخش  این  به 
اگر  نداده اند.  انجام  را  خود  مسئولیت 
مردم  شهر  در  نیز  بلندمرتبه ای  ساختمان 

عمده  است،  ساخت  حال  در  می بینند که 
آنها مربوط به پروانه هایی است که از قبل 
در  نیز  بلندمرتبه سازی  هرچند  شده،  داده 
شهر مجاز است و 11 طبقه برای آن متعارف 
است. بلندمرتبه سازی در برخی از پهنه های 
شهر مشکلی ندارد اما برای آن باید مجوزها 

دریافت کنند. را 

حقوحقوقمردمبازمیگردد
خبری،  نشست  این  ادامه  در 
پرسش هایی درباره سرنوشت رساتجارت و 
تهران  شهردار  شد.  مطرح  نجومی  امالک 
در پاسخ به این پرسش گفت: پرونده رسا 
تجارت شکایتی بوده که از قبل انجام شد 
از  پس  و  شد  پس گرفته  شکایت  این  و 
را  شکایت  این  آمدیم  روی کار  مدتی که 
پس  شهر  حقوق  و  حق  تا  کردیم  فعال 
ما  خود  به  ناظر  آنچه که  اما  شود.  گرفته 
حقوق  و  حق  بتوانیم  است که  این  است 
این  و  بگیریم  داریم،  طلبی که  از  را  شهر 
این  کل  است.  قضایی  مسیر  از  متفاوت 
منابع  و  کردیم   لیست  را  حقوق  و  حق 
شده  تهاتر  مسیر  این  در  که  امالکی  یا 
اقدامات کارشناسی  است.  شده  مشخص 
ماه ها است صورت می گیرد و به زودی خبر 
خوشی را برای مردم داریم که حق و حقوق 

می گردد. بر  آنها 
او در پاسخ به سوال دیگری درباره پیگیری 
این  اینکه  و  شهرداری  در  تخلفات  پرونده 
پرونده ها در چه سطحی است و آیا شامل 
مدیران ارشد دوره های گذشته نیز می شود 
به  رسیدگی  درقبال  مجموعه  گفت:  نه  یا 
یک  و  دارد  وظیفه ای  کارمندان  تخلفات 
سری پرونده از سابق مانده بود و ربطی به 
دوره خاصی نداشت   که آنها را برای هیات 
تخلفات فرستادند و آن را دنبال کردیم تا 
بتوانیم سره را از ناسره تفکیک کنیم. چرا 

است. که عمده مسائل شکلی 
مربوط  سواستفاده  تهران،  شهردار  به گفته 
قواعد  یعنی  است.  محدودی  بخش  به 
شکلی رعایت نشده و این چیزی است که 
یک مدیر در مرحله عمل با واقعیتی مواجه 
می شود و به نفع مردم قاعده ای را دقت 
نکرده و چون جنبه مفسده انگیزی مطرح 
نیست دستگاه نظارتی به عنوان تخلف در 
نظر گرفته و باید هیات تخلفات به آن ورود 
و آنها را رسیدگی کند. او تاکید کرد: همانطور 
که خط قرمز ما فساد در شهرداری است و 
را میل می دهیم، خط  آن  به سمت صفر 
قرمز ما نیز تالش برای این است که جرات 
را از مدیران نگیریم. بخشی از تخلفات به 
و ماهیت فسادانگیز  صورت شکلی است 
آن فساد است و  ندارد و بخش حداقلی 
مربوط به دوره خاصی نیست. اما نباید به 
گونه ای حرکت کرد که جرات و جسارت را 

از مدیران بگیریم.
یعنی  تهران،  شهردار  شعار  کلیدی ترین 
نیز  کلفت ها«،  گردن  فساد  با  »مبارزه 
موضوع دیگری بود که سرنوشت آن برای 
زاکانی  داشت،  اهمیت  شهری  خبرنگاران 
در پاسخ به این پرسش مدعی شد که او 
با فساد را در بوق و کرنا نمی کند،  مبارزه 
او گفت: ما متولی و مسئول شهر هستیم. 
بنده در گذشته نیز دزد- دزد نکردم و به 
کسی  هر  که  رفتم  کلفت ها  گردن  سراغ 
مدعی  قضا  دستگاه  در  ما  مقابل  در  هم 
شد، مغلوب شده است چون با سند حرف 
برای  اعالم  و  به مصاحبه  نیاز  امروز  زدم. 
کنم؛  اقدام  باید  ندارم.  فساد  با  مواجهه 
امکان  میلیارد  هزار   5 مدت  این  در  مثال 
اینکه  یا  برگرداندیم  به حق و حقوق شهر 
یکی از سازندگان در دهه 80 امکانی از ما 
گرفته که نصف قیمت واقعی بوده و ده ها 
هکتار را نصف قیمت واقعی دریافت کرده 
که تضییع حق از مردم بوده است و به هر 
دلیل مجوز نیز گرفته و این مسأله رسمی 
را کرده  است. اگر این مبلغ به روز شود 10 
هزار میلیارد است اما ما در حال رسیدگی 
در  را  فساد  با  مبارزه  ما  بنابراین  هستیم. 
بوق و کرنا نمی کنیم و وقتی حقی از حقوق 
را اعالم می کنیم. به شهر برگشت خبر آن 
زاکانی ادامه داد: ما شهروند را  ۶00 میلیارد 
قیمت گذاری کرده بودند و از قبل در بحث 
در  شد.  دنبال  موضوع   این  نیز  قضایی 
و  رفت  پیش  ما  حرف  نیز  قضایی  حوزه 
با  مکلفیم  ما  است.  ما  روی  پیش  منطق 
این کار  مسئول  امروز  برخورد کنیم  فساد 

 . هستم

خودمانراازقراردادنوشتنبا
دستگاه هاینظامیمحروم

نمیکنیم 
با  شهرداری  شده  منعقد  قراردادهای 
پرسش هایی  دیگر  از  نیز  نظامی  نهادهای 
بود که زاکانی به آن پاسخ داد. قراردادهایی 
قالیباف  شهرداری  ساله   1۲ دوره  در  که 
بسته  سپاه  خاتم االنبیای  قرارگاه  با  عمدتا 

وقت  اعضای  قراردادهایی که گاه  می شد. 
بودند.  بی خبر  آن  از  تهران  شهر  شورای 
از  بعد  و  قبل  رابطه گفت:  این  در  زاکانی 
بوده  سپاه  با  ارتباط  هم  قالیباف  آقای 
است و در قرارگاه خاتم انجام شده است. 
قرارگاه خاتم به معنی بخش اقتصادی که 
های  پروژه  و  دهد  انجام  پروژه  تواند  می 
شهرداران  همه  دهد  می  انجام  هم  بزرگی 
نسبت به آن اقبال داشتند مگر اینکه کسی 

کند. سیاسی  برخورد  می خواست 
از  برخی  با  االن  کرد:  اضافه  زاکانی 
مجموعه های  و  داشتیم  جلسه  کشورها 
برخی  به  وابسته  که  ما  اقتصادی  قوی 
بیان  هستند  آنجا  نظامی  دستگاه های 
اجرا  پروژه  کشور   118 در  که   کردند 
را  خودمان  می توانیم  ما  مگر  می کنیم. 
نیم  و  دو  با  می گوید  محروم کنیم؟وقتی 
من  مفت,  یعنی  می آورد  فاینانس  درصد 
بگویم چون وابسته به نهادی هستید به ما 
کمک نکنید؟ این ظلم به همه شهر است. 
ما شفاف هستیم و حتما شورای شهر در 

می گیرد. قرار  کار  دستور 

شهردار تهران در ادامه در پاسخ به پرسش 
پیش  شهرداری  اینکه  درباره  ما«  »پیام 
قرارگاه  با  تفاهم نامه ای  بود  قرار  عید  از 
خاتم منعقد کند اما دقیقه نود این جلسه 
شد  گفته  و  شد  موکول  دیگری  زمان  به 
بسته  نامه  تفاهم  این  آینده  روزهای  در 
دوماه  به  نزدیک  گذشت  با  اما  می شود 
هنوز زمان برگزاری جلسه این تفاهم نامه 
مشخص نشد، گفت: ما هنوز تفاهم نامه ای 
با قرارگاه خاتم ننوشتیم، ممکن است این 
هنوز  اما  باشد،  حوزه ای  هر  در  تفاهم نامه 

نشدیم.  تفاهم  موضوع  وارد 
تحقق پذیری  میزان  درباره  تهران  شهردار 
داد.  ما«  »پیام  به  توضیحاتی  نیز  بودجه 
توجه  با  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
تومانی  میلیارد   370 و  هزار   50 رقم  به 
بودجه، میزان تحقق پذیری آن در دو ماه 
اردیبهشت  و  فروردین  یعنی  سال  ابتدایی 
حقوق  حداقل  پرداخت  آیا  و  بوده  چگونه 
نشانه  ماه،  دی  در  شهرداری  به کارمندان 
خزانه خالی شهرداری و عدم تحقق پذیری 
بودجه در آینده است، گفت: خزانه ما خالی 
نیست و به لطف خدا خزانه ما خوب است 
به  می بریم  پیش  را  اطمینان کارمان  با  و 
یک  سال  هر  فروردین  در  طبیعی  صورت 
گذشته  ادوار  همه  در  درآمدی  کاهش 
وجود داشته است اما چشم انداز ما تحقق 

است.  میلیارد  هزار   ۶0 حداقل 

علیرضازاکانی،شهردارتهراندرپاسخبه»پیامما«:

هنوز با قرارگاه خاتم تفاهم نامه ای ننوشته ایم
چشماندازتحققبودجهماحداقل6۰هزارمیلیارداست

روزنهدریادرجزیرههرمز
فروریخت

روزنه دریا یکی از جاذبه های طبیعی گردشگری 
دلیل  به  اخیر  روزهای  در  بود که  هرمز  جزیره 
فرسایش از فهرست مناطق دیدنی جزیره حذف 
شد و فروریخت. به گزارش مهر، روزنه دریا نامی 
بود که محلی ها برای یکی از جاذبه های طبیعی 
واقع فرسایش  در  انتخاب کردند.  جزیره هرمز 
خاک و پایین رفتن آب باعث شده بود حفره ای 
در یکی از صخره های رو به دریا در ضلع جنوب 
فاصله یک کیلومتری  در  هرمز،  شرقی جزیره 
ساحل الک پشت ها و غار رنگین کمان به وجود 
بیاید.با ریزش صخره روزنه دریا و از بین رفتن 
افراد  از  بسیاری  در جزیره،  این جاذبه طبیعی 
معتقدند  و  دانسته  انسانی  را  اتفاق  این  عامل 
میخ  و  زده  این صخره کمپ  باالی  افرادی که 
چادرهای خودشان را در صخره فرو کرده باعث 
شده اند تا این صخره دیگر تاب نداشته باشد و 
فرو بریزد. البته در روزهای اخیر که این ریزش 
اتفاق افتاده کسی روی آن صخره نبوده اما به 
مرور زمان صخره دچار فرسایش شده و در نهایت 
ریخته است حاال اثبات اینکه عامل انسانی بوده 
اتفاق رخ داده  یا در اثر فرسایش طبیعی این 
شاید کمی سخت به نظر برسد.محمد زرنگاری، 
این  که  گفته  نیز  هرمز  بخشداری  سرپرست 
صخره در جایی قرار دارد که دریا در حال حرکت 
و پیشروی است و رفت و آمد آب و هجوم امواج 
بخش های  فرسایش  باعث  سنگی  ساحل  به 
ضعیف تر روزنه دریا و فرو ریخت آن شده است.
به گفته او به دلیل ارتفاع زیاد و مناسب نبودن 
فضا در باالی این جاذبه گردشگری امکان برپایی 
کمپ و چادر از سوی گردشگران ورودی به جزیره 
هرمز بر روی این صخره وجود نداشته است که 
این صخره تو خالی نتواند وزن آنان را تحمل کرده 

و فرو بریزد.

سرپرستادارهحفاظت
محیطزیستشهرستانری:

6واحدآالینده
محیطزیستدرجنوب
استانتهرانپلمبشد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
ری از پلمب شش واحد سنگشویی غیر مجاز 
و آالینده در فیروزآباد این شهرستان خبر داد.به 
گزارش ایسنا، علیرضا فاضلی در تشریح این خبر 
با اشاره به اینکه واحدهای سنگشویی زیادی در 
حواشی شهرستان ری فعال هستند، گفت: این 
الزم،  مجوزهای  اخذ  عدم  به  توجه  با  واحدها 
آالیندگی باال و تخلیه فاضالب آالینده به اراضی 
محیط  نظر  از  اطراف  زمین های  و  کشاورزی 
زیست مورد تایید نیست و مصداق ماده ۶88 
بهداشت  تهدید علیه  قانون مجازات اسالمی و 
عمومی هستند. او با بیان اینکه از جمله تجمع 
این واحدهای صنفی در روستای فیروزآباد است 
که تاکنون 1۲ واحد غیرمجاز شناسایی و به مرجع 
دو هفته  اظهارکرد: طی  قضایی معرفی شدند، 
اخیر نسبت به پلمب 10 واحد از آن ها اقدام شود 
از ورود  به دلیل ممانعت  و دو واحد دیگر هم 
ماموران این اداره به کارگاه، پیگیری اخذ حکم 
ورود و پلمب این واحدها در دستور کار قرار دارد.
فاضلی در پایان تصریح کرد: فعالیت این واحدها 
که آب بر است و آب مورد نیاز آن از چاه های 
غیر مجاز تامین می شود، به دلیل تخلیه فاضالب 
خام به زمین ها و اراضی اطراف و رودخانه ها و 
مسیل ها، نه تنها باعث آالیندگی شدید آب های 
زیرزمینی می شود بلکه آالیندگی خاک و هوا را نیز 
در پی خواهد داشت و با توجه به کمبود شدید آب 
در کشور زیان های جبران ناپذیری بر پیکره محیط 

زیست وارد می کند. 

علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
بعد از 8 ماه و 9 روز که 
تنها در راهروهای شورای 
شهر و ساختمان شهرداری 
با خبرنگاران در ارتباط بود، 
سرانجام نشست خبری 
برگزار کرد

علیرضازاکانی،شهردارتهرانبعداز8ماهو9روزکهتنهادرراهروهایشورایشهروساختمانشهرداریباخبرنگاراندرارتباطبود،
سرانجامنشستخبریبرگزارکرد.نشستیحدودادوساعتهکهدرآنتنهاحدود۱5سوالپرسیدهشد.جوابهایطوالنیزاکانی
فرصتپرسشوپاسخازحدود۱۰خبرنگارراگرفتوپرسشوپاسخ،سرپاوحتیتامسیررسیدنآقایشهرداربهاتومبیلهمادامه
اینکهگفتمانقرارگاهسازیزاکانیدرشهرداریشهرتزیادیبرایاودررسانههابههمراهداشت،خبرنگاراندرنشست با داشت.
خبریترجیحدادندتاازاودربارهشعارهایشبپرسند؛شعارهاواقداماتیکهاینروزهارویبیلبوردهایشهرهمجاخوشکردهاند.
فسادستیزیواقداماتیکهشهرداریتهرانتاکنونبرایپیگیریقضاییهلدینگرساتجارتصورتدادهنیزازدیگرموضوعاتیبود

کهشهردارتهرانبهآنهاپاسخداد.

شهردار تهران: خزانه ما خالی 
نیست و به لطف خدا خزانه ما 

خوب است و با اطمینان کارمان 
را پیش می بریم به صورت 

طبیعی در فروردین هر سال 
یک کاهش درآمدی در همه 

ادوار گذشته وجود داشته است 
اما چشم انداز ما تحقق حداقل 

۶0 هزار میلیارد است
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 

 )مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره    53115734 ( 
نامونشانیدستگاهمناقصهگزار:شركتگازاستانخراسانجنوبی)سهامیخاص(-بیرجند-سایتاداری-بلوارپیامبراعظم)ص(-ابتدایخیابانشهداینیروی
انتظامی-شركتگازاستانخراسانجنوبی-طبقهاول-امورقراردادها-کدپستی: 97۱9866838 -تلفن: ۰56-32392۰۰۰ ،نمابرقراردادها:۰56-324۰۰523
)www.setadiran.ir(بهآدرس)موضوعمناقصه:خدماتاداری،دفتریوعمومیشركتگازاستانخراسانجنوبیازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد

وبهشمارهفراخوان )2۰۰۱۰9۱444۰۰۰۰۰7(
نوعومبلغتضمینشركتدرفرآیندارجاعکار:تضمینهایاعالمشدهدرآییننامهتضمینبرایمعامالتدولتیبهشماره۱234۰2/ت5۰659ه-مورخ۱394/۰9/22- 

مبلغتضمین: 3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)سهمیلیاردریال(-ارائههرگونهچكبهعنوانتضمینشركتدرفرآیندارجاعکارموردقبولنمیباشد.
نکته:اصلتضمینشركتدرفرآیندارجاعکارتاقبلازآخرینمهلتعودتاسنادمناقصهواسنادارزیابیکیفیدرسامانهستادعالوهبربارگذاریازطریقسامانه

مذکوربایستیبهامورقراردادهایشرکتگازاستانخراسانجنوبیارائهگردد.
محلتأمیناعتبارپیمان:ازمحلاعتباراتجاریشركتگازاستانخراسانجنوبی

کلیهاسنادمناقصهوارزیابیکیفیازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرس)www.setadiran.ir(توزیعخواهدشدوهریکازمناقصه
گرانجهتدریافتوعودتاسنادمناقصهوارزیابیکیفی،بایستیاسنادراتاآخرینمهلتذکرشدهدرآگهیازطریقسامانهستاددریافتویابارگذارینمایند.

مناقصهگرانتاییدشدهدرارزیابیكیفیمیبایستاسنادمناقصهراپسازبارگذاریدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتتاقبلازشروعجلسهكمیسیونمناقصات
بصورتفیزیكینیزتحویلدبیرخانهرمزومحرمانهواحدحراستشركتگازاستانخراسانجنوبینمایند.

اینآگهیدرسایتهایwww.nigc-skgc.ir  ، www.shana.ir،  http://iets.mporg.irوwww.setadiran.ir قابلرؤیتمیباشد.

•ارائهتصویربرابربااصلشدهیپروانهرتبهبندیوتأییدصالحیتمعتبرازوزارت
تعاون،كارورفاهاجتماعیدررشتهخدماتعمومی

•دارابودنگواهینامهتأییدصالحیتایمنیازوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعی

•داشتنسابقةكاریمرتبطوكافیباموضوعمناقصهوارائهرضایتنامهاز
كارفرمایانپیشین

•ارائهمداركمعتبرثبتیمناقصهگرومداركومستنداتمذكوردراسناد
ارزیابیكیفی

ساعت لغایت ۱4۰۱/۰2/۱9 تاریخ از کیفی: ارزیابی اسناد دریافت •مهلت
۰8:۰۰روزدوشنبهمورخ۱4۰۱/۰2/26

•آخرینمهلتبارگذاریاسنادارزیابیکیفیبررویسامانهستاد:ساعت
۰8:۰۰روزدوشنبهمورخ۱4۰۱/۰3/۰9

•اعالمنتایجارزیابیكیفی:  ۱4۰۱/۰3/۱۱ 

ساعت لغایت ۱4۰۱/۰3/۱۱ تاریخ از : مناقصه اسناد دریافت •مهلت
۱۰:3۰روزچهارشنبهمورخ۱4۰۱/۰3/۱8

•آخرینمهلتبارگذاریاسنادمناقصهبررویسامانهستاد:ساعت۱۰:3۰ 
روزیکشنبهمورخ۱4۰۱/۰3/29

•زمانومكانبازگشاییپاكات:ساعت۱۱:۰۰روزیکشنبهمورخ۱4۰۱/۰3/29- 
سالنجلساتشركتگازاستانخراسانجنوبی

شرایطمتقاضیان:

برنامهزمانیمناقصه:

دوم
وبت

ن

روابطعمومیشركتگازاستانخراسانجنوبی
تاریخچاپنوبتاول:۱4۰۱.۰2.۱9-تاریخچاپنوبتدوم:۱4۰۱.۰2.2۰

شناسهآگهی۱3۱۰۰۰۰مالف-۱

 آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای )نوبت اول(

شهرداریقمدرنظرداردمناقصهعمومییكمرحلهایخریداجناسپروژهعمرانیازمحلمنابعداخلیرابامشخصاتوشرایطكلیزیربرگزارنماید.

ادارهکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریقم
شناسهآگهی:۱3۱296۱مالف:-۱ 

حساب شماره به میبایست مناقصه اسناد خرید هزینه مبلغ
۱۰۰6۰۰46۰۰58بانکشهربهنامدرآمدهایعمومیشهرداریقمواریز

گردد)هزینهخریداسنادمناقصهغیرقابلاستردادمیباشد(
-نوعضمانتنامهشرکتدرمناقصهپروژههایفوقیکیاتركیبیاز

ضمانتنامههایذیلقابلارائهمیباشد:
۱-ضمانتنامهبانكیدروجهکارفرما)باحداقلسهماهاعتبار(

2-ارائهاصلفیشواریزوجهنقدبهشمارهحساب۱۰۰3۰۰43۰۰54بانک
شهربهنامشهرداریقم

بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده در مذکور های نامه 3-ضمانت
4آئیننامهتضمینمعامالتدولتیبهشماره۱234۰2/ت5۰659هـ

مورخ۱394/9/22
4-مطالباتبلوکهشدهمناقصهگرازشهرداریقم

-برندگاناولودوممناقصههرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپرده
آنانبهترتیبضبطخواهدشد.

-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.
-سایراطالعاتوجزئیاتدراسنادمناقصهموجودمیباشد.

-حداکثرمهلتخریداسنادمناقصهوارائهپاکاتپیشنهادقیمتتا۱۰ 
روزازانتشارآگهینوبتدوممیباشد.

-مبلغپیشنهادیمیبایستازحیثمبلغمشخص،معینوبدونابهام
بودهودرپاکتالکومهرشدهتسلیمگردد.

-مناقصهگرانبایدیکنسخهازاسنادمناقصهراخریدارینمودهوبا
قیدقبولیوبدونقیدوشرط،مهروامضاکردهوبهپیشنهادخودضمیمه
نمایند.عدمانجاماینمهمازجانبهریکازمناقصهگرانباعثحذف

آنانازفرایندمناقصهمیگردد.
-طبقشرایطخصوصیپیوستاسناد،اینپروژهفاقدپیشپرداخت

میباشد.
-طبقشرایطخصوصیپیوستاسناد،اینپروژهفاقدتعدیلمیباشد.

-هزینهدرجآگهیهابرعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
-محلتوزیعاسناد:

۱-حضوری:قم-بلوارامامموسیصدر-ساختمانشهرداریمرکز-بلوک
B-طبقهدوم-معاونتفنیوعمرانیشهرداریقم-ادارههماهنگیو

برنامهریزیامورعمرانی-شمارهتماس:۰25-36۱۰4585
2-غیرحضوری:مراجعهبهسامانهمناقصهگرانشهرداریقمبهنشانی

Peyman.Qom.irوخریداسنادبهصورتالکترونیکی
بهصورت مناقصه اسناد خرید درصورت محترم مناقصهگران توجه:
الکترونیکیازسامانه،بایدیکنسخهازآنراچاپنمودهوباقیدقبولی
شرایطکارفرما،تمامیصفحاتآنرامهروامضانمودهودرداخلپاکات

مربوطهقراردهند.
-محلتحویلپاکات:قم-بلوارامامموسیصدر-ساختمانشهرداری

مرکز-بلوکA-طبقهششم-ادارهحراستوامورمحرمانه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/20- تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/21

هزینه خرید 
اسناد)ریال(

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
در مناقصه)ریال(

مدت قرارداد مبنای خرید
مبلغ اولیه 
قرارداد)ریال(

عنوان پروژه

۲.000.000 1.۲75.000.000 دو ماه قیمت مقطوع ۲5,500,000,000
خرید یك دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک در 

محل ساختمان شورای اسالمی شهر قم

شرایط:

نوبتاول

معاونت فنی و عمرانی معاونت فنی و عمرانی

آگهیمزایدهاتومبیل
کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
سواری  خودرو  دستگاه   1400005۶0یک 
پژو slx 405 tu5 .به رنگ سفید روغنی مدل 1395 بنزین 
نامه  بیمه  با    ۶5 ایران  پالک۲3۶ی49  شماره  به  سوز 
شخص ثالث متعلق به محمد ولی زاده راویزی که طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ۲،050،000،000 )دومیلیارد و پنجاه 
میلیون ریال (ریال ارزیابی شده، مزایده آن از ساعت 9 الی 
1۲ روز  چهارشنبه مورخ 1401.03.04در محل اداره ثبت اسناد 
و امالک رفسنجان واقع در بلوار شهید شریفی جنب مصلی 
از طریق مزایده از مبلغ پایه۲،050،000،000 ریال)دو میلیارد و 
پنجاه میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم 
از  به  پرداخت ده )10٪(درصد  آزاد است و فروش منوط 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش راظرف مدت پنج)5(
نماید  تودیع  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  ازتاریخ  روز 
ودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به  حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد ،دراین صورت عملیات 
فروش ازدرجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد،چنانچه 
روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از 
تعطیل جلسه مزایده درهمان ساعت ومکان تشکیل خواهد 
شد طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده 
در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ 10٪  قیمت خودرو 
در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند ضمنًا بدهی 
های مربوطه اعم  بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
که اعم از اینکه رقم قطعی آن ها معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و برنده مزایده در  صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد. نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه 
 مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود
مورخ  شنبه  سه  روز  نوبت:  یک  در  آگهی  چاپ  تاریخ   

1401.0۲.۲0
 علیخسروانجم
مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان



پیامک شما را دربـاره 
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خراسانرضوی

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی گفت: 
رنگ بندی  با  را  استان  در  آبی  شرایط  بخواهیم  اگر 
مشخص کنیم حدود 1۶ شهر در شرایط قرمز تامین 
شاندیز،  طرقبه،  شامل  شهرها  این  دارند.  قرار  آب 
نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، گناباد و... است. 
دارند  قرار  نارنجی  شرایط  در  نیز  شهر   11 همچنین 
یکسان  آن ها  در  آب  تولید  و  مصرف  میزان  یعنی 
فریمان،  کالت،  قوچان،  شامل  شهرها  این  است. 

است. و...  چناران 
نشست  در  ماه  اردیبهشت   19 علوی  ابراهیم  سید 
در  آب  موضوع  با  رسانه  اصحاب  حضور  با  خبری 
کرد:  اظهار  رضوی  خراسان   1401 تابستان  سیمای 
خراسان رضوی در شرایط اقلیم خشک و بیابانی قرار 
داد و از نعمت باران های مناسب برخوردار نیست. از 
نگاه آماری در سال آبی جاری که از مهرماه  1400 آغاز 
شده حدود 145 میلی متر بارندگی را شاهد بودیم که 
افزایش  درصد   ۲5 سال گذشته  به  نسبت  عدد  این 
مدت  در  بارندگی ها  میزان  همچنین  است.  یافته 

است. بوده  میلی متر   11۶ سال گذشته  مشابه 
بلند  آماری  دوره  در  بارندگی ها  میزان  افزود:  او 
بوده که کاهش  187میلی متر  امروز  به  تا  نیز  مدت 
نشان  مدت  بلند  میانگین  به  نسبت  را  درصدی   ۲۲
در  که  مناسبی  بارشی  روند  امیدواریم  می دهد. 

باشد. ادامه دار  افتاده  اتفاق  ماه  اردیبهشت 
رضوی  خراسان  آب وفاضالب  شرکت  عامل  مدیر 

کرد:  عنوان  اخیر  بارندگی های  تاثیر  به  اشاره  با 
در  را  ما  تاسیسات  اخیر  و سیالب های  بارندگی های 
15 شهرستان ، 100 روستا و 9 شهر دچار دچار خسارت 
در  ما  همکاران  تالش  با  خوشبختانه  است که  کرده 
خسارت ها  این  عمده  رضوی  خراسان  آبفای  شرکت 
سر  از  آبرسانی  خدمات  و  برطرف  اولیه  ساعات  در 

شد. گرفته 
علوی تصریح کرد: بیشترین خسارات به شهر گناباد 
وارد شده است. همچنین در حوزه روستایی نیز حدود 
18 روستا در شهرستان کالت آسیب دیدند که عمده 
در  بودند.  و کوهستانی  روستاهای صعب العبور  آن ها 
و  تمامی شهرها  حال حاضر آب آشامیدنی سالم در 

روستاهای استان وجود دارد.
به  اخیر  او خاطرنشان کرد: مجموع خسارت سیالب 
میلیارد   550 بر  بالغ  استان  آب وفاضالب  تأسیسات 
ریال برآورد شده است که در حال پیگیری از طریق 
مراجع ذی ربط برای دریافت مبالغ خسارات هستیم.
مدیر عامل شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی گفت: 
وظیفه  استان  آبفای  شرکت  که  است  ذکر  به  الزم 
بر  را  به جز مشهد  به شهرستان های استان  آبرسانی 
عهده دارد. بنابراین در استان با توجه به روستاهایی 
98 شهر  به شهر شده اند حدود  تبدیل  تازگی  به  که 
با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 900 هزار نفر تحت 
خراسان  آب وفاضالب  شرکت  درصدی   100 پوشش 

دارد. قرار  رضوی 

مدیرعاملشرکتآبفایاستانخبرداد

۱6شهرخراسانرضویدرشرایطقرمزتامینآب

  معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
همدان گفت: سال های قبل در کاروانسرای حسین خانی اقدامات حفاظتی اولیه و 
مختصری انجام شد اما با توجه به وسعت بزرگ و آسیب هایی که به بنا وارد شده 
به اعتبار باالیی نیاز دارد و نیازمند طرح نیز است.  سیده مریم مختاری موسوی در 
گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: طی دو سال اخیر مالک کاروانسرا به اداره میراث فرهنگی 
مراجعه و مشاوران ذی صالح برای تهیه طرح به او معرفی شدند و اگر اقدامات الزم 
انجام شود مسیر برای مرمت و احیای این بنای ارزشمند شفاف می شود. او ادامه 
داد: کاروانسرای حسین خانی به دلیل فضای مناسب، شرایط مطلوب و پتانسیل های 
اطراف بنا قابلیت تبدیل به مرکز تجاری را دارد و با ماهیت کاروانسرای درون شهری 
نیز متناسب است. مختاری موسوی با بیان اینکه این بنا همچنین قابلیت تبدیل به 
مرکز اقامتی و پذیرایی را نیز دارد، افزود: با توجه به قرابت کاروانسرا با گنبد علویان 
و بازار تاریخی و قرارگیری در محدوده عرصه جهانی پتانسل زیادی برای هرگونه 
عملکردی دارد که البته این عملکرد باید با شئون میراث فرهنگی همخوانی داشته 
باشد. به گزارش ایسنا، کاروانسرای "حسین خانی" یکی از آثار ارزشمند بازار تاریخی 

همدان و متعلق به دوره قاجار است.

یگان  میدانی  براساس گزارش  قم گفت:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
حفاظت از اراضی دولتی این اداره کل، یکی از موسسات علی رغم ابالغ فسخ 
قرارداد به ایشان، اقدام به ساخت و ساز کرده که توسط این یگان توقیف شد.
محمد صادقی اظهار داشت: در سالیان گذشته زمین ها و اراضی به موسسات 
طبق قانون واگذار شده است اما تاکنون هیچ گونه عملیات احیا و ساخت و سازی 
در آنها صورت نگرفته است. او افزود: بر اساس دستور صریح رئیس جمهور و 
استاندار قم، این اراضی وفق قانون واگذاری زمین باید بازپس گیری شود. 
طرح  واحدهای  ساخت  برای  زمین  به کمبود  توجه  با  داد:  توضیح  صادقی 
نهضت ملی مسکن در شهر قم، تمامی اراضی که بازپس گیری می شود به 
و  مردم  برای  اراضی،  آن  در  و  داد  خواهد  وضعیت  تغییر  مسکونی  کاربری 

متقاضیان خانه سازی می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: برای تمامی اراضی واگذاری مهلت 
سپری شده، اظهارنامه حقوقی فسخ قرارداد ابالغ شده است که متاسفانه یکی 
از موسسات علی رغم دریافت این ابالغیه و اظهارنامه، مبادرت به ساخت و ساز 

غیر قانونی در اراضی دولتی کرده است.

الگوی  اصالح  برای  دانش آموزان  و  مدارس  اجتماعی  ظرفیت  از  استفاده   
مصرف برق در خانواده ها راهکاری موثر و ارزنده است. مهندس کیوان فرح زاد 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعالم این مطلب گفت: 
به منظور ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق و در راستای تاکید وزیر نیرو 
درخصوص آموزش الگوی مصرف و مدیریت مصرف برق در بین دانش آموزان، 
تیم های آموزشی در سطح شرکت و امورهای هشتگانه تحت پوشش شرکت 
آموزشی  از محتوای  تهیه و استفاده  با  و  برق غرب مازندران تشکیل  توزیع 
ساده و روان با حضور در مدارس ابتدایی به آموزش دانش آموزان در این زمینه 
پرداختند. وی افزود: ارتقای سطح آگاهی و تغییر نگرش دانش آموزان در 
زمینه بهینه سازی مصرف انرژی برق و اصالح الگوی مصرف در سطح خانواده 
ها، آشنایی با نحوه تولید، انتقال و توزیع برق و برچسب انرژی )فواید و نحوه 
صحیح استفاده(، تشریح مفاهیم مرتبط با مدیریت مصرف و تبیین رابطه 
آن با راهبردها و اهداف ملی، ارائه راهكارهای مدیریت مصرف با هدف كاهش 
تلفات، كاهش اوج مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی به دانش آموزان، از 

مهم ترین اهداف اجرای این برنامه است.

کاروانسرای"حسینخانی"همدان
چشمانتظاراعتباروطرحمرمت

اقدامبهساختوسازشبانه
یکیازموسساتدرقم

دانشآموزانسفیرانمدیریت
مصرفبرقمازندران

|همدان | |قم | |مازندران |

چهاربنایتاریخی
سمنانبهبخش

خصوصیواگذارمیشود
میراث فرهنگی،  مدیرکل   - سمنان 
گردشگری و صنایع دستی استان سمنان 
استان  تاریخی  بنای  چهار  واگذاری  از 
خبر  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  به 
داد. امیر کرم زاده 19 اردیبهشت ماه 1401 
اظهار کرد: در دیدار با مدیرعامل صندوق 
دستبافت  فرش  و  صنایع دستی  توسعه 
از اماکن تاریخی و  و احیا و بهره برداری 
فرهنگی مقرر شد خانه ابراهیمی دامغان 
موزه  با کاربری کافه  حشمتیه(  )مدرسه 
و با تأکید بر موزه آموزش وپرورش، خانه 
فرهنگی  کاربری  با  دامغان  رحیمی  میر 
گردشگری  مجتمع  گردشگری،  پذیرایی، 
تدین سمنان  خانه  و  دامغان  چشمه علی 
پذیرایی  اقامتی،  فرهنگی،  کاربری  با 
به  صنایع دستی  خالق  خانه  عنوان  به 
واگذار  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
میراث فرهنگی، گردشگری  شوند.مدیرکل 
افزود:  سمنان  استان  صنایع دستی  و 
مزایده  طریق  از  بناها  این  مزایده  اسناد 
قرارداد  صورت  به  دومرحله ای  عمومی 
نگهداری  احیا،  مرمت،  در  سرمایه گذاری 
بهره برداری  و  استفاده  حق  واگذاری  و 
می شود.او  منتشر  واگذار،  معین  مدت 
صالحیت های  که  اشخاصی  داد:  ادامه 
بازرگانی دارا  الزم را از نظر کمیته فنی و 
بوده  و باالترین مبلغ اجاره بها را پیشنهاد 
مزایده  برنده  عنوان  به  باشند  کرده 

می شوند. شناخته 
می تواند  مزایده  برنده  گفت:  کرم زاده 
و  مرمت  تکمیلی  عملیات  دوره  در 
مندرج  شرایط  با  احیا  آماده سازی 
موافقت  و  تائید  با  و  قرارداد  متن  در 
شده،  تکمیل  بخش های  از  احیا  صندوق 
کند. استفاده  آن  منافع  از  و  بهره برداری 

جنگلهایبلوط
کهگیلویهوبویراحمد
درحالنابودی

بر  عالوه  امسال    - کهگیلویه و بویراحمد 
پروانه  و  خوار  جوانه  آفت  خشکسالی 
کمین  در  تهدیدی  بلوط  برگ خوار  سفید 
جمله  از  زاگرس  جنگل های  درختان 
استان کهگیلویه و بویراحمد است و مبارزه 
زمینی و هوایی می تواند درختان جنگلی 

دهد. نجات  را 
استان  در  زاگرس  جنگل های  روزها  این 
خوشی  روزگار  کهگیلویه و بویراحمد 
این  در  گذار  و  گشت  یک  با  ندارند، 
درختان  پژمردگی  می توان  جنگل ها 
بر  عالوه  که  کرد  مشاهده  را  زاگرس 
آفت  یا  و  بیماری  گرفتار  خشکسالی، 
برگ خوار  سفید  پروانه  و  خوار  جوانه 

اند. شده  بلوط 
جنگل های بلوط زاگرس به لحاظ حفاظت 
محصوالت  تولید  خاک،  و  آب  منابع  از 
و  درمانی  مصارف  ژنتیکی،  ذخایر  فرعی، 
اهمیت  دارای  اکوتوریستی  ظرفیت های 
از  حفاظت  و  هستند  فردی  به  منحصر 
ویژه  به  آفات  و  بیماری ها  برابر  در  آن ها 
ضروری  امری  بلوط  خوار  جوانه  آفت 
خوردن  هم  به  اخیر  سال  چند  در  است. 
تغییر  طبیعت،  دستکاری  اکوسیستم، 
بارش ها و سرمای زمستان  اقلیم، کمبود 
دشمنان  رفتن  بین  از  و  یخبندان  و 
جوانه  آفت  طغیان  باعث  آفت،  طبیعی 
جنگل های  در  بلوط  خوار  برگ  و  خوار 
موجب  امر  همین  و  است  شده  زاگرس 
شده که درختان بلوط زاگرس در معرض 

گیرند. قرار  نابودی 
منابع  مدیرکل  جاویدبخت"،  "سعید 
در  کهگیلویه و بویراحمد  استان  طبیعی 
بر  گفت:  ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
اساس پایش صورت گرفته تاکنون بیش 
جنگلی  های  عرصه  از  هکتار  هزار   ۶5 از 
و  برگخوار  آفت  دچار  استان  این  بلوط 

اند. شده  بلوط  خوار  جوانه 

 مدیر جنگلداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری 

خراسان شمالی تامین اعتبار 
الزم برای آبیاری را مهم ترین 
چالش توسعه اراضی جنگلی 

در این استان بیان کرد. او 
گفت: اما این اداره کل برای 

تامین آب مورد نیاز این 
نهال ها، باید آب را خریداری 

کند که با مشکل تامین 
اعتبار خرید آب مواجه است.

قزوین- 19 اردیبهشت همزمان با پنجاهمین روز 
یا  باران  دعای  برای  قزوینی ها  آیین  یادآور  بهار 
نماز شکرگزاری است که به گفته کارشناسان طلب 
و  برگزار شده  قزوین  در  اشکانیان  دوران  از  باران 
هم اکنون نیز به عنوان »پنجاه به در« توسط مردم 

می شود. داشته  قزوین گرامی 
با  همزمان  اردیبهشت   19 ایسنا  گزارش  به 
پنجاهمین روز بهار برای مردم قزوین روز خاصی 
با  نوروز  عید  در سراسر کشور  در حالی که  است، 
برگزاری سیزده به در به پایان می رسد اما در قزوین 
عید دیدنی ها تا »پنجاه به در« کم و بیش وجود 
دارد. پنجاه به در روزی است که مردم قزوین حوالی 
عصر در مصلی جنوبی شهر دور هم جمع می شوند 
و به پاس آیین کهن خود نماز باران می خوانند و با 
خوراکی های مخصوص قزوین مانند »دیماج« این 

روز را کنار هم جشن می گیرند.
مراسم باران خواهی از سنت های کهن مردم، روزی 
است که با فرهنگ قزوینی ها عجین شده  و یادآور 
باران  طلب  برای  خطه  این  مردم  دیرینه  سنت 

است که در سال 1389 در فهرست میراث فرهنگی 
ناملموس کشور به ثبت رسید.

محمدحسین سلیمانی، قزوین پژوه و محقق در 
آیین  ریشه  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو 
از  پیش  به  قزوین  مردم  باورهای  به  پنجاه به در 
دوره اسالمی برمی گردد، تصریح می کند: قزوین 
و  شده  واقع  ایران  مرکزی  فالت  نیمه شمالی  در 
دارای اقلیم نیمه خشک است، همچنین رودخانه 
ندارد  قزوین وجود  در حوزه شهر  دائمی چندانی 
و آب در این سرزمین کم است چرا که استقرار 
بلکه  نبوده  جمعیتی  نیاز  لحاظ  به  قزوین 
تاسیس  باعث  نظامی  استراتژیک  ضرورت های 

است. شده  قزوین  شهر 
با توسعه  او افزود: شهر قزوین در دوره ساسانی 
قلعه نظامی ایجاد شد بنابراین موضوع آب برای 
همین  به  بود؛  نشده  گرفته  نظر  در  مردم  زندگی 
دلیل در سرزمین کم آب قزوین مردمی که عمده 
بود؛  و کشاورزی  باغستان  باغ،  از  آن ها  معیشت 

بودند. آب  موضوع  درگیر  همیشه 

منابع  اداره کل  جنگلداری  مدیر  شمالی-  خراسان 
طبیعی خراسان شمالی گفت: ۲0 درصد از جنگل های 
این استان تحت تاثیر خشکسالی های چند سال 

گذشته قرار گرفته اند.
اینکه  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت و گو  در  قدیمی 
و 550  هزار  استان 434  این  مساحت جنگل های 
هکتار است، اظهار کرد: از این مقدار ۲5 هزار هکتار 
مربوط  مابقی  و  هیرکانی  های  جنگل  به  متعلق 
افزود:  او  هستند.  تورانی  ایران  های  جنگل  به 
ایران  خشکسالی سبب شده تا بیشتر جنگل های 

گیرند. قرار  تاثیر  تحت  استان  این  در  تورانی 
قدیمی ادامه داد: یکی از اثرات مخرب خشکسالی 
در جنگل ها، بروز آفت است که متاسفانه قسمتی 
قرار  نیز  آفت  تاثیر  تحت  استان  جنگل های  از 
های  جنگل  آبیاری  اینکه  به  اشاره  با  گرفته اند.او 
بیان  است،  اداره کل  این  عهده  بر  دست کاشت 
تا سه  باید  نهال کاشته می شود  از زمانی که  کرد: 

گیرد. قرار  آبیاری  مورد  سال 
این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر 800 
مورد  باید  دست کاشت  های  جنگل  از  هکتار  هزار 

گیرد. قرار  آبیاری 
 مدیر جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
آبیاری  برای  الزم  اعتبار  تامین  شمالی  خراسان 
در  جنگلی  اراضی  توسعه  چالش  مهم ترین  را 
اداره کل  این  اما  او گفت:  کرد.  بیان  استان  این 
آب  باید  ها،  نهال  این  نیاز  مورد  آب  تامین  برای 
خرید  اعتبار  تامین  مشکل  با  خریداری کند که  را 
آب مواجه است. قدیمی ادامه داد: این چالش در 

است. بیشتر  جرگالن  و  راز  شهرستان 
نمی توان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
این  آبیاری  برای  شده  تصفیه  پساب های  از 
برای اجرای  درختان غیرمثمر استفاده کرد، گفت: 
از  نمی توان  آن ها  آبیاری  و  جنگل کاری  طرح های 

کرد. استفاده  پساب 

»پنجاهبهدر«قزوینیها،آیینیکهفراموشنمیشود

2۰درصدازجنگلهایخراسانشمالیتحتتاثیرخشکسالی

در سال هایی که باران به حد 
کفایت می بارید و زمین سیراب 

می شد مردم برای شکرگزاری 
نعمت الهی در روز 19 اردیبهشت 

در مصلی جمع می شدند. قزوین 
در گذشته ۲ مصلی داشت، مصلی 
جنوب بیرون دروازه ری بود که هم 
اکنون وجود دارد و دیگری مصلی 

شمالی بود که در دروازه درب 
کوشک در محدوده باغستان هزار 
جریب قرار داشت و هم اکنون از 

بین رفته است.

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1401۶0319005000087مورخ 1401/01/۲0هیات 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 پیمان شریفی زاده سیرچی  فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 185۶ صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ششدانگ 950 مترمربع  پالك 
1۶۲۶ فرعی مفروز و مجزی از پالک 17۶ فرعی از 47-اصلی واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس 
سیرچ-خیابان سلطان جالل الدین تقاضا و انتقال ملک از محل مالکیت احمد شریفی زاده 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 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۲0/0۲/1401- تاریخ انتشار نوبت دوم :  03/03/1401                                                   

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

ابراهیمسیدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهداد
شناسهآگهی۱3۱3764

آگهی مفقودی  آگهی مفقودی  آگهی مفقودی 
سواری خودروی کمپانی سند
 2۰6SD_TU5 تیپ پژو
موتور شماره به ۱396 مدل
۱66B۰۰۱587۰وشمارهشاسی
به NAAP4۱FE۰HJ۰۱577۱

 728 ایران 79 پالک شماره
محمد آقای نام به 48 ص
مفقود پور زرآبادی جواد
گردیدهوازدرجهاعتبارساقط

میباشد.

پژو سواری خودرو سند
SLX-TU5       4۰5مدل
انتظامی شماره 97به
974ل۱5ایران49بهشماره
 ۱64B۰۱7687۱  موتور
شاسی شماره به و
 NAAM3۱FE۱JK۱۰4674
بهنامزیباقمصورپورمفقود
ازدرجهاعتبارساقطمیباشد.

سندکمپانیخودروسپند
پیکیآیمدل۱385به
284ب۱2  انتظامی شماره
موتور شماره به 49 ایران
شماره M۱3۱5۰9623و
شاسی۰64677بهنامامیر
مختارفرخانمفقودگردیده
ساقط اعتبار درجه از و

میباشد
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آگهیموضوعماده3قانونوماده۱3آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 1401۶03090۶800009 مورخ 1401/01/7 پرونده کالسه 1400114409001000353 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت آقای سهراب جوادی 
رحیم آبادی به شناسنامه شماره 40۲ کد ملی 0450789۲51 صادره از شمیران فرزند نصرت اله در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 78/19 مترمربع ) پس از رعایت بر اصالحی ۶9/۲۶مترمربع( پالک شماره 5 اصلی 
واقع در قزوین بخش 5 حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین خریداری مع الواسطه از رمضان ابراهیمی تائید و 
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 : 1401/0۲/۲0
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04

علیشهسواری_رئیسثبتاسنادوامالک

ول
ت ا

نوب

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداریاختیارآبادبراساسمجوزشماره4۰۰/6/43/صمورخ۱4۰۰/۱2/2۱شورایاسالمیشهردرنظردارددودستگاه

خودروهایسواریمازادبرنیازخودرابامشخصاتبهشرحجدولذیلازطریقمزایدهعمومیبابهرهگیریازسامانهتدارکات
الکترونیکدولت)سامانهستادایران(بهآدرساینترنتیwww.setadiran.irبهفروشرساند.

لذاازکلیهاشخاصحقیقیوحقوقیداوطلبخریدواجدشرایطدعوتبهعملمیآیدازتاریخنشرنوبتاولاین
آگهیحداکثرتاپایانوقتاداریروزپنجشنبهمورخ ۱4۰۱/۰2/29 بهاستثناایامتعطیلجهتبازدیدودریافتاسنادمزایده
واطالعازشرایطوجزئیاتفروشخودروهایمذکوربهشهرداریاختیارآبادبهآدرساختیارآباد-خیابانامامجمعه
نبشکوچهی24مراجعهنمایندوشرکتکنندگانبایستیپیشنهاداتخودراحداکثرتاپابانوقتاداریروزچهارشنبه 
۱4۰۱/۰3/۱۱)یازدهمخردادماهسالجاری(بهدبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتنمودهوپیشنهاداتواصلهراس
ساعت۱۰صبحروزپنجشنبهدرمحلسالنکنفرانسشهرداریبازگشاییوبرندهمزایدهاعالممیگرددودرصورتتمایل
شرکتگنندگانیانمایندگانقانونیآنانطیمعرفینامهکتبیمیتواننددرجلسهبازگشاییپاکاتحضورداشتهباشند.

ضمنابدهیهایخودروشامل:عوارضشهرداریوعدمخالفیتازمانفروشبعهدهشهرداریوهزینههاینقلوانتقال،تعویض
پالک،مالیات،هزینههاینقلوانتقال،تعویضپالک،مالیات،هزینههایکارشناسی...وچاپچهارنوبتآگهیروزنامهبهعهده

برنامهمزایدهخواهدبود.

شهرداری اختیار آباد

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/0۲/۲0- تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/0۲/۲7   

شماره انتظامینوع خودروردیف
قیمت کل پایه 
کارشناسی)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در تجدید 

مزایده)ریال(
مدلرنگ

وضعیت 
سند

1
سواری تندر 
ال 90 اتومات

180.000.000 ریال3.۶00.000.000ریالایران 45-117ب۲1
سفید شیری 

روغنی
دارد139۶

۲
سواری پژو 

پارس
۶0.000.000 ریال1.۲00.000.000 ریالایران45-495س54

نقره ای 
متالیک

دارد1389



پیاپی ۲۲83 شماره   سال شانزدهم            1401 اردیبهشت   سه شنبه ۲0 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

وبسایت  اینستاگرام
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵
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روستای »استخرگاه« در شهرستان رودبار، عکس از پوریا پاکیزه/ ایسنا

عکس:  ایسنا

|خانهامامجمعهتهران|
خانه امام جمعه تهران، در محدوده بافت قدیم 
شهر تهران، در خیابان ناصرخسرو خانه معروف 
نام  از  که  گونه  همان  است.  واقع  جمعه  امام 
امام  از  یکی  به  متعلق  خانه  این  برمی آید،  بنا 
جمعه های تهران در دوره قاجار است و به احتمال 
اواسط دوران سلطنت  به  را می توان  آن  ساخت 
 1300 تا   1۲80 سال های  یعنی  شاه  ناصرالدین 
هـجری قمری نسبت داد. خانه امام جمعه که 
قدمت آن دست کم به یک قرن می رسد، در تاریخ 
۲۶ آبان 1375 با شماره 177۲ در فهرست آثار ملی 
ثبت شده است. خانه »امام جمعه« از آثار دوره 
قاجاریه و باقی مانده از نیمه دوم قرن سیزدهم 
هجری قمری است. این بنا، نخست خانه »میرزا 
بود.  شاه  ناصرالدین  صدراعظم  نوری«  آقاخان 
بعدها امام جمعه تهران آن را خرید و در آن ساکن 
پسر  جمعه«  امام  ابوالقاسم  »سید  حاج  شد. 
ارشد »سید زین الدین امام جمعه« و نوه دختری 
»معیرالممالک« )نظام الدوله( بود که پس از فوت 
پدر، امامت جمعه و تولیت مسجد امام را برعهده 

شاه،  مظفرالدین  دختر  با  بعد  چندی  و  گرفت 
اواخر حکومت  از  او  ازدواج کرد.  »شکوه الدوله« 
مشروطه،  از  بعد  چندی  تا  قاجار  محمدشاه 
منصب امامت جمعه و جماعت تهران را بر عهده 
از  با شکوهی  این خانه دارای تزئینات  داشت. 
جمله آینه کاری، نقاشی های روی گچ، گچ بری، 
ارسی ها و شیشه های رنگی است که در مقایسه 

از  یکی  شمس العماره کاخ گلستان،  عمارت  با 
ارزشمندترین خانه های تاریخی تهران محسوب 
شود. صندوق احیا و بهره برداری آثار تاریخی که 
مالکیت آن بنا را بر عهده دارد در مزایده ای که سال 
گذشته منتشر کرد، از آن به عنوان »نفیس ترین 
خانه تهران« نام برد که دارای کاربری »فرهنگی، 

خدماتی و پذیرایی« است./ سیری در ایران

در روز بیستم اردیبهشت ماه 1400، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»شوربختی پرندگان بختگان« منتشر کرده  است که به نگرانی برای مرگ 
پنج تا 1۲ هزار جوجه فالمینگو اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با 
روزنامه  از  این شماره  در  تعطیل کرد«  را  کرمان  غبار  و  »آلودگی  تیتر 

منتشر شده است.

|آلودگیخاک)بخش۱5( |
می  دانیم که در جهان صنعتی امروز مواد زائد و پساب و فاضالب کارخانه ها 
در خاک دفن می شوند. روش نادرست دفن مواد زائد در زمین سبب آلودگی 
خاک می شود، چرا که در این روش، شیرابه  زباله که شامل ترکیب های بسیار 

خطرناک و سمی است، به خاک راه می یابد. 

نه وعده وصلت انتظار ارزد

نه خمر هوای تو خمار ارزد

هم طبع زمانه ای که نشکفته است

کس را ز تو هیچ گل که خار ارزد

بر باد تو داد روزگارم دل

وان چیست ترا که روزگار ارزد

منصوبه منه که با دعای تو

حقا که اگر نه شش چهار ارزد

گویی به هزار جان دهم بوسی

زیرا که یکی به صد هزار ارزد

وانجا که کناری اندر افزایی

صد ملک زمانه یک کنار ارزد

برگیر شمار حسن خویش آخر

تا بوس و کنار بر شمار ارز

گویی که به صد چو انوری ارزم

آری شبه در شاهوار ارزد

انوری

گرگ، بزرگ ترین سگ سان وحشی است. شباهت 
تفاوت که  این  با  دارد  به سگ های گرگی  زیادی 
پشت گونه های  قسمت  در  بلند  موهای  گرگ ها 
پهن تر،  سر  کوتاه تر،  و  کلفت تر  گردنی  صورت، 
چشمان مورب و گوش های کوتاه تری دارند. نوک 
گوش ها نیز مانند گوش سگ تیز نیست و آن ها 
صاف  و  افتاده  قدری  دم  می دارند.  نگه  سیخ  را 
است. مانند برخی از سگ ها آن را به صورت نیم 
دایره یا باال نگه نمی دارد. موهای قسمت انتهایی 
با  مقایسه  در  گرگ ها  مغز  رنگند.  تیره  نیز  دم 
بلندتر  پوزه شان  است.  بزرگ تر   ٪30 حدود  سگ 
و قدرتمندتر است و حس بویایی قوی تری دارند. 
در ایران رنگ گرگ ها به طور معمول خاکستری با 

سایه ای سیاه رنگ است. ولی گرگ هایی به رنگ 
زرد یا قرمز در بعضی از مناطق و حتی در یک 
توله گرگ ها  است.  شده  مشاهده  دسته گرگ 
نیز اغلب سیاه رنگند ولی با باال رفتن سن رنگ 
آن ها تغییر می کند. تا مدت ها پیش گرگ ها را 
اجداد سگ های اهلی می دانستند ولی در حال 
حاضر برخی از محققان به این نتیجه رسیده اند 
 Canis که سگ ها از گونه های جداگانه به نام
 1۲0 آن ها  تنه  و  familiaris هستند. طول سر 
 50 تا   ۲3 دمشان  درازای  و  سانتی متر   1۶0 تا 
 70 تا   ۲5 وزنشان  میانگین  است.  سانتی متر 
ولی گاهی  است  شبگرد  است. گرگ  کیلوگرم 
در  به طور معمول  نیز مشاهده می شود.  روز  در 
آن ها  تعداد  می کند.  زندگی  فامیلی  گروه های 
به ندرت از 10 گرگ تجاوز می کند.  / کویرها و 

ایران بیابان های 

گرگ

دارند که  وجود  کمی  بسیار  نویسندگان   
آثار ادبی شان  ارزشمند و ماندگار باشد اما 
سبک نوشتاری شان متعلق به هیچ مکتبی 
نباشد. براتیگان، نویسنده  مطرح و معاصر 
ادبی  و  فرهنگی  جنبش  عضو  آمریکایی 
»بیت« است اما برخالف این مکتب، در 
آثارش خبری از شرح خشونت و اعتراض 
و  جادویی  رئالیسم  از  نیست.  فریاد  و 
سورئالیسم به عنوان بستر قصه گویی اش 
استفاده می کند؛ در حالی که نویسنده ای 
روایی اش  پیچیدگی های  نیست،  قصه گو 
و   روی کاغذ می آورد  نهایت سادگی  در  را 
نوشته هایش را با درون مایه  طنز می نویسد 
خواندن  می کند.  خودکشی  نهایت  در  اما 
آثار براتیگان شبیه به هیچ تجربه  دیگری 
در ادبیات نیست. مجموعه داستان کوتاه 
تراژدی سگی مخاطب را با ساختار نوشتاری 
منحصربه فرد براتیگان آشنا می کند. جنبش 
»بیت« بعد از جنگ جهانی دوم در دهه  
پنجاه میالدی و با مرکزیت »جک کرواک« 
فرانسوی،   - آمریکایی  شاعر  و  نویسنده 
»آلن گینزبرگ« شاعر آمریکایی و »ویلیام 
اجتماعی  منتقد  و  نویسنده  باروز«  اس. 
فرهنگی  جنبش  آمریکا شکل گرفت.  در 
- ادبی »بیت« که به معنای سرخورده از 
جامعه است سبکی نو، روان و متفاوت را 

در ادبیات خلق کرد. ساختار فکری نسل 
»بیت« با سرمایه داری فردی و اجتماعی 
به شدت مخالف بود و نظام سرمایه داری 
را متناقض با عدالت و برابری شهروندی 
انتقادشان  جنبش  این  افراد  می دانست. 
رویکرد  و  جامعه  فرهنگی  وضعیت  به 
تند در  با لحنی  را  مصرف گرایی در مردم 
کالم، گفتار و با رفتارهای ساختارشکنانه در 
جامعه نشان می دادند. آن ها معتقد بودند 
روان  و  روح  به  جنسی  مسائل  تابو های 
انسان آسیب می زنند و در ادبیات باید بتوان 
درباره  تمام مسائل و دغدغه های انسانی، 
شفاف و روشن حرف زد. جنبش »بیت« 
با نوشتار فرمالیستی محبوب در اوایل قرن 
بیستم مخالف بود و ساختاری متفاوت را 
آن مسائل  در  آورد که  به وجود  ادبیات  در 
روزمره بسیار روشن، بی پرده و پررنگ شرح 

می شد.  داده 

|تراژدیسگی|
|ریچاردبراتیگان|

|مترجم:امیرحسیننعناکار|

روز  از  باقری  سجاد  کارگردانی  به  جلوتر«  »بیا  نمایش 
صحنه  روی  دا  نمایش  خانه  در  اردیبهشت   ۲0 سه شنبه 
می رود. به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت فروشی نمایش »بیا 
جلوتر« به کارگردانی سجاد باقری آغاز شده و از روز سه شنبه 
۲0 اردیبهشت ساعت 19:30 در خانه نمایش دا روی صحنه 
می رود. قصه این نمایش حول محور زندگی یک »بیمار چند 
دیده  اجرا  بیمار طی  این  درمان  روند  است که  شخصیتی« 
می شود. سجاد باقری و ایمان اصفهانی بازیگران و مجتبی 
تهوری تهیه کننده این نمایش است. سجاد باقری بازی در 
تابستان«،  نیمه  شب  یک  »رویای  »ولپن«،  نمایش های 
»رومولیت« و نویسندگی و کارگردانی نمایش »روی سخنم 
با شماست« را در رزومه کاری خود دارد. خانه نمایش دا در 
خیابان انقالب خیابان خارک بن بست اول پالک 5 قرار دارد.

جایزه بهترین تدوینگر جشنواره فیلم های کوتاه »کن« به سیاوش 
کردجان برای فیلم کوتاه »فرمیسک« به کارگردانی مریم پیربند 
 ™Cannes Shorts رسید. به گزارش هنرآنالین، جشنواره فیلم
در جنوب فرانسه واقع شده و توسط هنرمندان و فیلمسازان 
مشهور بین المللی به عنوان فرصتی برای نمایش استعدادهای 
جوان در حال ظهور ایجاد شده است. این جشنواره که به دلیل 
شیوع اپیدمی کرونا در جهان به صورت آنالین برگزار می شود، 
برخالف سایر جشنواره های بزرگ، به طور عمده روی فیلم های 
کوتاه و کمتر از 40 دقیقه متمرکز است. دوره جدید این جشنواره 
در هفته اول می ۲0۲۲ برگزار شد و در ۲3 رشته برندگان خود 
را شناخت. فیلم کوتاه »فرمیسک« به کارگردانی مریم پیربند 
و تهیه کنندگی مج سم پروداکشن در شهر لس آنجلس کشور 
آمریکا فیلمبرداری شده و مراحل پست پروداکشن را با مشاوره 

همایون اسعدیان در ایران طی کرده است.

|تئاتر |

|سینما |

شرکتگازاستانزنجاندرنظرداردجهتانجامخدماتتعمیراتاساسی،زنگزدائی،شستشویکوئل،شستشویفایرتیوپمخزنهیتروهیدروتستکوئلفاز۱بهشرحذیلازطریقسامانه
تدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید:

کلیهمراحلبرگزاریمناقصه)اعمازاسنادمناقصه،دعوتنامهها،اصالحیههاو...(ازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجام
خواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازندوملزم

بهپیگیریازسامانهمیباشند.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

-الف(شرحمختصركار:
-   تعمیرات اساسی ، زنگ زدائی ، شستشوی کوئل ، شستشوی 
فایر تیوپ مخزن هیتر، هیدرو تست کوئل ، )برشکاری ، جوشکاری و 
رادیوگرافی کوئل ها )در صورت نیاز به تعمیر و اصالح پس از گزارش 

   CGSضخامت سنجی  واحد بازرسی فنی( هیتر ایستگاه های
-  مدت انجام كار ۶ ماه می باشد.

-   قرارداد فاقد پیش پرداخت می باشد.
ب(شرایطمتقاضی:

-ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم 
پیوست  به مبلغ 441.05۲.000  ریال) بحروف چهارصدو چهل و یک 

میلیون  و پنجاه و دو  هزار ریال (
 شامل یكی ازانواع ذیل:

- ضمانتنامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات 
مركزی  بانك  سوی  از  فعالیت  مجوز  دارای  غیربانكی كه  اعتباری 

جمهوری اسالمی ایران هستند.
 IR۲۶0100004101103730۲30598 واریز وجه نقد )واریز به حساب شماره-

بانك مرکزی بنام شرکت گاز زنجان(.
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای 

فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مركزی ایران.
- اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت 

بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت(.
-وثیقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن.

-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به 

موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت 
می نمایند.

-تائیدیه صالحیت HSE از شرکت گاز استان زنجان 
سهامدار  یا  مشترک  مدیره  هیئت  با  شرکتهایی  حضور  -درصورت 

مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
- دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا در رشته 

نفت و گاز یا گواهی صالحیت اداره کار در رشته تاسیسات 
-دارا بودن سابقه اجرای کار مشابه به همراه حسن سابقه در ده سال 

گذشته
-برآوردریالی: 8.8۲1.0۲4.۶۶7 ریال) به حروف: هشت میلیارد 
و هشتصدو بیست و یک میلیون و بیست و چهار هزار و ششصدو 

شصت و هفت ریا ل (
ج ( محل زمان و مهلت تكمیل و تحویل مدارك :

از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه 
 WWW.setadiran.irتدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

) بخش مناقصه( نسبت به دریافت و تكمیل اسناد مناقصه طبق 
زمانبندی زیر اقدام فرمایند.

-مهلتدریافتاسنادمناقصه: 1401/0۲/۲1 لغایت 1401/0۲/۲5
-مهلتعودتاسنادمناقصه: تا ساعت  8:30 صبح یکشنبه مورخ 

1401/03/08
-زمانبازگشاییپاکاتمناقصه:یک شنبه مورخ 1401/03/08

-هزینهدریافتاسنادمناقصهبهمبلغ:  500.000  ریال )به حروف : 
پانصد هزار ریال(

** ضمنًا هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( بعهده برنده مناقصه 
می باشد .

با شماره  بیشتر  اطالعات  توانند جهت كسب  (مناقصه گران می  د 
تلفن3314۶۲۲5-0۲4 واحد تنظیم پیمان شركت گاز استان زنجان  

تماس حاصل فرمایند.
تذکر:پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ) شامل 
پاکات الف ، ب و ج (  عالوه بر بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ) 
پاکات ب و ج ( به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا 
ل از طریق سامانه ستاد ،  صرفا پاكت الف )تضمین شركت در 
فیزیكی  بصورت  ستاد   سامانه  در  بارگذاری  بر  عالوه  را  مناقصه( 
واحد  به  8:30مورخ1401/03/08(  تا  حداکثر   ( مقرر  درمهلت  نیز 
حراست تحویل دهند ،. درصورت عدم بارگذاری پكیج وسایر موارد 
گردونه  از  مناقصه گر   ، آیتم(  یك  )حتی  درسامانه  خواسته شده 

رقابت خارج میشود.
 بدیهی است تكمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را برای 

متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .
-بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی 

مورد تایید می باشد .
**توضیح:این آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )) شانا(( 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه   www. shana .ir  , آدرس  به 
)ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات به آدرس http: iets . mporg .ir درج گردیده است.
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