ک حذف ارز ترجیحی بعد از نان و آرد به روغن
شو 

مرغ و تخممرغ رسید

آلودگیهای هوا باعث شده

ی مردم از گرانیها
نگران 
رییسجمهور را به بازار کشاند

دراقیانوس اطلس توفانهای بیشتری
رخ دهد و دراقیانوس آرام کمتر

شاید جمله «تا من زنده باشم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح
عادالنه سازی یارانهها آسیب ببینند» جمله مهمی باشد اما نمیتواند مانع از

پیامخرب

آنچه در واقعیت رخ داده شود.
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وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای ارتباط سدسازیهای این کشور با ایجاد گردوغبار ایران را غیرعلمی دانست

اختالف ایران و ترکیه بر سر منشا گردوغبار
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران :اگر با همین روی دجله و فرات سد بسازند ،تا سال  ۲۰۴۰خشکسالی گستردهای عراق را فرا میگیرد

اثرات متغیر کاهش

آلودگی هوا بر توفان
اقلیم 3
جامعه محلی حاشیه پناهگاه حیاتوحش
مهروئیه به «پیام ما» درباره حریق

درجنگلهای کهوراین منطقه گفتند

به جای لودر
پهپاد بفرستید

چارسوق

4

5

نامه انتقادی قائم مقام وزیر

گرمایشجهانی

میراث فرهنگی به مجلس:

قاچاق مواد مخدرهم

عامل سرعت بخشیدن
به انتقال بیماریها

درآمد هنگفت دارد

پس از انتقاد از سکوت وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی به طرح پیشنهادی
مجلس برای تجاریسازی حفاریها و فروش اشیای

| سولماز خیاطی |

تاریخی ،سرانجام معاون میراثفرهنگی و قائم مقام
وزیر میراثفرهنگی در نامهای هشتبندی به

| کارشناس محیط زیست |

نمایندگان مجلس ایرادهای کارشناسی را درباره طرح

سیاره ما در حال حاضر  1.1درجه سانتیگراد

«استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» بیان کرد

گرمتر از قرن نوزدهم است .گرمایش جهانی

پیامجامعه

میتواند سالمت انسان که به آن متکی هستیم
را تحت تاثیر قرار دهد .یافتههای علمی نشان

توافق ایران و ارمنستان
برای تخلیه آلودگیهای
رودخانه ارس

میدهد که ،تغییرات اقلیمی انتقال ویروسها را
تسریع خواهدکرد .تغییرات دما و بارش میتواند

«پیام ما» سریال جابهجایی درختان تهران را بررسی میکند

توزیع و انتقال بیماریها را تحت تاثیر قرار
دهد .تغییر اقلیم در ارتباط با مسائل اجتماعی،
سالمتی و روانی است و تهدیدی برای تندرستی
و سالمت محسوب میشود .کارشناسان هشدار
داده اند که ممکن است در دهه آینده با هزاران
بیماری جدید روبهرو شویم که همه آنها به لطف
تغییرات آب و هوایی است .مطالعه دانشگاه
جورج تاون پیشبینی میکند که انتقال بین
ایرنا

گونهها میتواند به طور چشمگیری در مناطقی
مانند آسیا و آفریقا افزایش یابد.

ادامه در صفحۀ 4

دشمنی طرحهای
توسعه شهری با درختان

دستور رئیسجمهور برای رسیدگی به درخواستهای معترضان
به عدم دریافت یارانهها

رئیس جمهور پس از استماع آخرین گزارش ها از نحوه

قدردانی کرد.رئیس جمهور رسیدگی عادالنه و ضابطه مند

های مربوطه با شاخصهای دقیق ،استحقاق افراد را احراز

اجرای طرح ملی مردمیسازی و عادالنه کردن یارانه ها از

به درخواست های معترضان به عدم دریافت یارانه را یکی

نمایند و مراقب باشند در حق کسی اجحاف نشود.رئیس

مسئوالن مربوطه خواست که به درخواستهای معترضان

از مهمترین وظایف دستگاه های مسئول خواند و به

جمهور با اشاره به کفایت حجم ذخایر کاالهای اساسی

عدم دریافت یارانه ها در کوتاهترین زمان ممکن و به

مسئوالن مربوطه دستور داد هر چه سریعتر ،جاماندگانی

در کشور به دستگاه های متولی دستور داد نسبت به

شکل عادالنه و ضابطه مند ،رسیدگی کنند.به گزارش

را که استحقاق واقعی دریافت یارانه دارند ،شناسایی و

مدیریت بهینه توزیع کاال در اقصی نقاط کشور اقدامات

ایسنا ،سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر جمعه در جلسه

یارانه جبرانی برای آنها واریز شود.رئیسی بر ضرورت وجود

الزم را به عمل آورند تا از هرگونه افزایش قیمت باالتر

ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول ،وزرا و مسئوالن

شاخص های عادالنه در تعیین دهک ها برای دریافت یا

از قیمت مصوب جلوگیری شود.آیت هللا رئیسی خاطر

دستگاههای ذیربط برگزار شد ،پس از استماع گزارش

عدم دریافت یارانه ها تاکید کرد و گفت :تمام رسالت و

نشان کرد :وزرای دولت و همچنین رسانهها باید ابعاد

دستگاههای مختلف ،نقش مردم را در همراهی با این

هدف اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها،

مختلف اجرای این طرح را که به برقراری عدالت در توزیع

طرح ملی ستودنی توصیف و از همراهی آنها با نظام و

برقراری عدالت اقتصادی در کشور بوده است ،لذا وزارت

یارانهها و از بین بردن و ریشه کن کردن فقر مطلق در

بی توجهی به خواسته های معاندین و دشمنان انقالب

رفاه ،کار و تعاون اجتماعی باید با همکاری سایر دستگاه

کشور منجر میشود ،به خوبی برای مردم تبیین کنند.

آب جارو نیست

آگهی تجدید
مناقصات

استان آرذبایجان رغبی

صفحه 6

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

آگهی جذب مشمول وظیفه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط ،یک نفر مشمول وظیفه متاهل و بومی برای

شهر کرمان ،دو نفر بومی شهرستان کهنوج و  6نفر بومی شهرستان های ریگان ،فهرج ،شهربابک ،سیرجان ،ارزوئیه و قلعه گنج (برای هر
شهرستان یک نفر) فارغالتحصیل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران یا معماری از دانشگاه های معتبر

از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و گزینش دعوت به همکاری نماید .متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1401/03/04

با همراه داشتن مدارک ذیل ،به آدرس کرمان انتهای خیابان خواجو ،نبش ابوذر ،بنیاد مسکن استان کرمان ،امور اداری مراجعه
نمایند .ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های  03432528022و  03432517316داخلی  270و  230تماس

گیرند .الزم به ذکر است آزمون کتبی در ساعت  10:30صبح روز یکشنبه مورخ  1401/03/08در محل سالن اجتماعات شهید سردارحاج

قاسم سلیمانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برگزار خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:

-اصل و کپی گواهی فراغت از تحصیل

-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی ،همسر

-اصل و کپی برگ اعزام به خدمت

-اصل و تصویر پشت و رو از کارت ملی متقاضی

-یک عدد پوشه

و فرزندان

کپی تمام مدارک فوق روی کاغذ  A4جداگانه گرفته شوند .

 8-قطعه عکس  4*3تمام رخ جدید

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

4

ایران و ارمنستان بر سر تخلیه آلودگیهای رودخانه
ارس به توافق رسیدند .در سفر وزیر نیرو به ارمنستان،
سند تفاهمنامه هفدهمین اجالس کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و

6

جمهوری ارمنستان به امضای رؤسای کمیسیون
مشترک دو کشور رسید.

اقلیم

3

2

پیامخرب

قرار گرفت.

ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای

یارانه با حذف ارز ترجیحی ۴هزار و
دویست تومانی و اعطای یارانه به خود
مردم و افزایش قیمت رسمی چهار

فرانکفورت توسط یک پلیس آلمان بازداشت

کاالی اساسی مرغ ،تخممرغ ،روغن و

شده است .به گزارش ایسنا ،انریکه مورا در

لبنیات از روز پنجشنبه آغاز شده است.

صفحه شخصی خود در توییتر نوشت « :توسط

ایرنا افزوده دولت سیزدهم برای

پلیس آلمان در فرودگاه فرانکفورت در مسیر

اجرای این سیاست مبلغ  ۴۰۰هزار

بروکسل ،که از تهران برمیگشتم ،بدون هیچ

تومان به هر نفر در سه دهک اول تا

توضیحی بازداشت شدم.یک مقام اتحادیه اروپا

سوم و مبلغ  ۳۰۰هزار تومان به هر

در یک ماموریت رسمی با گذرنامه دیپلماتیک

نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت

اسپانیایی .پاسپورت و گوشیهایم را ضبط
| ریاست جمهوری |

کرده است.

ک حذف ارز ترجیحی بعد از نان و آرد به روغن ،مرغ و تخممرغ رسید
شو 

بوده و گوشیهای موبایلاش -که ممکن
است حاوی اطالعات مربوط به مالقاتش در

نگرانیهای مردم از گرانیها
رئیسجمهور را به بازار کشاند

تهران بوده باشد -ضبط شده ،جا دارد ایران
از دولت آلمان نسبت به بازداشت موقت او
توضیح بخواهد».بر اساس این گزارش انریکه
مورا سهشنبه شب برای دیدار با مقامات وزارت
خارجه کشورمان در سفری دو روزه به تهران سفر
کرده بود.مورا در این سفر در روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه چندین دور با علی باقری مذاکرهکننده
ارشد ایران رایزنی و گفتوگو کرد.

رئیس کشور امارات

| پیام ما | شاید جمله «تا من زنده باشم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه سازی یارانهها آسیب ببینند»
جمله مهمی باشد اما نمیتواند مانع از آنچه در واقعیت رخ داده شود .به ویژه آنکه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر از

درگذشت

تجمعهایی در اعتراض به وضعیت گرانیها داده آن هم در شرایطی که اینترنت در برخی شهرها مختل شده یا سرعت آن

به شدت کند شده است.

نزاید،
شبکه اسکاینیوز از درگذشت خلیفه ب 
رئیس کشور امارات خبر داد .به گزارش ایسنا،
خبرگزاری امارات امروز اعالم کرد شیخ خلیفه
بن زاید آل نهیان رئیس امارات درگذشت.
وزارت امور ریاست جمهوری امارات با تایید
این خبر اعالم کرد که از امروز جمعه به
مدت  ۴۰روز برای شیخ خلیفه بن زاید آل
نهیان عزای رسمی برگزار شده و ضمن نیمه
برافراشته شدن پرچمها ،کار در وزارتخانهها،
ادارات ،نهادهای فدرال و محلی و بخش
خصوصی  ۳روز تعطیل میشود.

به بورس واریز شود

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه
با اشاره به تصمیم صندوق توسعه ملی به
سرمایهگذاری مستقیم در بازار سهام اعالم
کرد:صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش
تعیین شده نسبت به سرمایهگذاری  ۱۲هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومانی در بازار سهام اقدام کرده
توگو با ایسنا ،با
است.امیرمهدی صبائی در گف 
اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود
از پیش تعیین شده نسبت به سرمایهگذاری ۱۲
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان در بازار سهام اقدام کرده
است ،اظهار کرد :از آنجایی که صندوق توسعه
ملی سرمایه گذار است ،ماهیت قراردادی که
با امضای صندوق تثبیت بازار سرمایه رسیده،
محرمانه است؛ یعنی مبادله قرارداد به صورت
محرمانه انجام شده است؛ هرچندکه صورتهای
مالی صندوق تثبیت طبق برنامهریزی انجام
شده و پس از اخذ مجوزهای مربوطه قرار است
به زودی افشا شود و پس از آن نرخ و شرایط
قرارداد در یادداشتهای صورتهای مالی
منتشر شده قابل مالحظه است.
او در مورد اینکه صندوق توسعه ملی اعالم
کرده است قصد دارد به صورت مستقیم در بازار
سرمایه ،سرمایه گذاری کند ،گفت:این صندوق
سیاست گذاری کرده است تا عالوه بر منابعی
که تحت عنوان معادل ریالی یک درصد از منابع
خود را در صندوق تثبیت سپرده گذاری کرده،
سرمایهگذاری های دیگری در بورس اوراق بهادار
انجام دهد و صندوق تثبیت در جایگاهی قرار
ندارد که درمورد کم و کیف سرمایهگذاری صندوق
توسعه ملی توضیح دهد اما به طور کلی صندوق
تثبیت می تواند ابزاری برای تسهیل این سرمایه
گذاری باشد.رئیس هیات عامل صندوق تثبیت
بازار سرمایه درمورد مبالغی که صندوق توسعه
ملی تاکنون به حساب صندوق تثبیت بازار
سرمایه واریز کرده است ،توضیح داد:صندوق
توسعه ملی مقرر است معادل ریالی ۵۱۰
میلیون دالر را به حساب صندوق تثبیت واریز
کند.تاکنون  ۳۹۸۴میلیارد تومان معادل حدود
 ۱۶۸میلیون دالر به حساب صندوق تثبیت واریز
شده است .در واقع صندوق تثبیت ریال دریافت
کرد اما تسعیر و تبدیل آن بر اساس نرخ ETS
روز واریز یا همان سامانه معامالت الکترونیک
بانک مرکزی بود .او ادامه داد :مابقی نیز در
قالب واریزهای مرحله ای ماهانه تا سقف ۶۵۰
میلیارد تومان هرماه پرداخت میشود تا سقف
معادل ریالی  ۵۱۰میلیون دالر تکمیل شود.
مابقی بر اساس نرخ روز حدود  ۸۵۰۰میلیارد
تومان باقی مانده است و به عبارت دیگر اگر نرخ
 ETSتغییر نکند ۸۵۰۰ ،میلیارد تومان دیگر باید
به صندوق تثبیت واریز شود.

رئیسجمهور با حضور در میدان
بهمن تهران و بازدید از یکی
از مراکز بزرگ توزیع مرغ از
نزدیک با مردم گفتوگو و تاکید
کرد :تا من زنده باشم به هیچ
وجه اجازه نخواهم داد مردم
از طرح عادالنه سازی یارانهها
آسیب ببینند

قیمت کاالها یکی از بعد دیگری گران

برای انحراف در تجمع ،به برخی از

شده و به گفته کارشناسان این وضع

اموال عمومی در این شهر حمله ور

در برجسته کردن تبعات اولیه و

دلیلی جز حذف ارز ترجیحی یا همان

شدند.حمله به برخی فروشگاههای

ناموفق جلوه دادن اقدامات دولت و

دالر ۴هزار و  ۲۰۰تومانی ندارد.موضوعی

زنجیرهای و همچنین اقدام به آتش

تحریک مردم به اغتشاش و تجمعات

که از سوی کارشناسان به دولت گوشزد

زدن یکی از مساجد شهر ،موجب

خیابانی دارند و با توجه به هوشیاری

شده بود قبل از انجام آن باید برخی

شد که با ورود عوامل انتظامی تجمع

دستگاههای امنیتی ،در این ارتباط

تغییرات و زیرساختها را فراهم کند.

کنندگان متفرق شوند.

شبکهای در استان شناسایی و دستگیر

حتی رئیسمجلس هم در اینباره به

ایرنا از اندیمشک دیگر شهر استان

شد ند .

عملکرد دولت انتقاد کرد.با این حال

خوزستان نیز گزارش داده و گفته این

او در عین حال توضیح داده است:

روز چهارشنبه و در حالی که دو شب

شهر شاهد تجمع حدود  ۲۰۰نفری

این بازداشتیها از جامعه شریف

قبل از آن «سیدابراهیم رئیسی»

بود؛ سردادن شعارهایی علیه افزایش

فرهنگیان نبودند و ضمن آنکه این

رئیسجمهور برای پنجمین بار در دوره

قیمتها و همچنین سنگ پرانی به

عده ضمن ارتباط با جریان نفاق ،قصد

خدمتش در تلویزیون حاضر شده بود

سمت عوامل انتظامی و آتشنشانی

داشتند تجمعات صنفی مانند تجمعات

و درباره افزایش قیمتها و پرداخت

باعث مجروحیت یکی از آتشنشانان

فرهنگیان را منحرف و به اغتشاشات

یارانه معیشتی سخن گفته بود خبر از

این شهر شد.

خیابانی پیوند بزنند.

افزایش بهای مرغ ،تخممرغ و شیر

دیگر گزارش ایرنا متوجه شهرستان

ملکحسینی همچنین آورده است:در

منتشر شد.گرچه پس از آن تأکید

دزفول بود .این شهر در روزهای

روزهای گذشته فراخوانی برای تجمع

شد هنوز قیمت این کاالها مصوب

چهارشنبه و پنجشنبه گذشته تجمعات

فرهنگیان در ساعت  ۱۰صبح روز

نشده است اما همین خبر کافی بود

پراکندهای را شاهد بود .تعدادی از

پنجشنبه  ۲۲اردیبهشتماه  ۱۴۰۱در

تا مردم به مراکز خریدی که با قیمت

افراد در چهارراه شریعتی این شهر

فضای مجازی باز نشر شده بود و

مناسبتری مرغ و تخممرغ ارائه

تجمع کرده و شعارهای ساختار شکنانه

تعدادی از معلمان تجمع مختصری

میکردند مراجعه کنند و پنجشنبه با

سردادند .تجمعکنندگان که تعداد آنها

در جلوی

داشتند

آموزشوپرورش

صفهای طوالنی در میادین میوه و

حدود  ۳۰۰نفر تخمین زده میشود با

که توسط نیروهای خدوم پلیس به

ترهبار مواجه شدیم.برای مثال یک

دخالت عوامل انتظامی متفرق شدند؛

ایشان اعالم شد این تجمع در شرایط

شانه ۳۰عددی تخممرغ به قیمت

دادستان عمومی و انقالب دزفول اعالم

کنونی ممنوع است و اکثریت این

۶۲هزار و پانصدتومان در فروشگاههای

کرد که  ۱۵نفر از کسانی که سعی

عزیزان محل را ترک کردند.

اینترنتی فروخته شد.افزایش تقاضا

داشتند تجمعات این شهر را به آشوب

برای خرید مرغ اتحادیه مرغداران

بکشند بازداشت شدند.

را به واکنش واداشت و گفت این

بنا بر این گزارش شهرستان یاسوج هم

تقاضای ناگهانی موجب بینظمی شده

طی روز گذشته با تجمع حدود  ۳۰نفره

است.در همین حال که برخی مردم

روبرو شد؛ بر همین اساس تعداد ۷

تالش میکردند در میادین میوه و

نفر از لیدرهای این تجمع که تالش

ترهبار تهران روغن ،تخممرغ ،مرغ و

داشتند با سر دادن شعارهای تند،

محصوالت لبنی را تهیه کنند شبکههای

اعتراضات را به سمت تخریب اموال

اجتماعی به انتشار فیلمهایی که مردم

عمومی ببرند ،توسط عوامل انتظامی

برای تأمین روغن در فروشگاههای

دستگیر شدند.

بزرگ با هم دعوا میکنند پرداختند

تعدادی از مردم شهرکرد مرکز استان

ولی مشخص نکردند این فیلمها

چهارمحالوبختیاری

عصر روز

مربوط به چه زمانی است.در همین

پنجشنبه در معابر اصلی این شهر و

از

در اعتراض به افزایش قیمتها تجمع

کندی اینترنت و ملتهب بودن فضای

کردند؛ چهارراه فصیحی محل اصلی

بودند.خبرها

این تجمع گزارش شده و تعداد تجمع

حکایت از آن داشت که دزفول ،ایذه و

کنندگان نیز حدود  ۲۰۰نفر گزارش

سوسنگرد در کنار اهواز فضای ملتهبی

شده است.این تجمع با درخواست

داشته است و اینترنت همراه در این

عوامل انتظامی و با هدف جلوگیری

شهرها قطع بوده است.

از سوء استفاده اراذل و اوباش پایان

حال

مردم

شهرهایشان

خوزستان
گلهمند

باز هم

هم

اما ایرنا  ۲۳اردیبهشت در گزارشی

یا فت .

نوشت :شب گذشته تعداد محدودی

شهرستان جونقان این استان نیز

برگزاری

عصر پنجشنبه شاهد تجمعی  ۳۰الی

از شهرهای کشور شاهد

تجمعات پراکنده اعتراضی نسبت به

 ۴۰نفره بود؛ در این تجمع نیز برخی

اجرای قانون اصالح نظام پرداخت

شعارها علیه افزایش قیمتها و در

یارانهها بود.براساس گزارش ایرنا در

مواردی شعارهای ساختار شکنانه سر

شهرستان درود لرستان حدود ۵۰

داده شد.

نفر در تجمعی محدود با سر دادن

شهرستان فشافویه تهران هم تجمعی

شعارهایی خواستار بازگشت قیمتها

به همراه شعار علیه افزایش قیمتها

به قبل شدند؛ با وجود تالش برخی

را به خود دید؛ هجوم به یکی از

برای ایجاد حرکتهای التهاب آفرین،

فروشگاههای زنجیرهای و آتش زدن

این تجمع با حضور عوامل انتظامی

یکی از فضاهای سبز سطح شهر ،باعث

پایان یافت.

دخالت عوامل انتظامی و متفرق شدن

همچنین این خبرگزاری وشته است:

جمعیت شد.

شهرستان ایذه در خوزستان نیز بعد
از ظهر پنجشنبه شاهد برگزاری تجمع
اعتراضی چند ده نفری بود؛ در این
تجمع برخی تحریککنندگان با تالش

دادستان یاسوج چه گفت؟

سیدعلی ملک حسینی دادستان
عمومی و انقالب یاسوج به ایرنا
گفته است :شبکه دشمنان معاند و

اصناف کرمان چه گفتند؟

در همین حال ایرنا گزارش داد
اتاق اصناف کرمان در اطالعیه ای
تحرکات دشمن را در بر هم زدن
آرامش مردم محکوم و اعالم کرد،
اصناف ،بازاریان و کسبه شریف و
زحمتکش کرمان ،اینگونه اقدامات را
که با تحریک دشمنان این ملت و
کشور ،طراحی و برنامه ریزی میشود
را راهحل مشکالت نمیدانند.

اصناف ،بازاریان و کسبه شریف و
زحمتکش کرمان ،اینگونه اقدامات را
که با تحریک دشمنان این ملت و
کشور ،طراحی و برنامه ریزی میشوند
راهحل مشکالت نمیدانند.

رئیس جمهور وارد میدان شد

دومین روز از نخستین نشست کشوری حزب
«نسلنو»گفت :تا امروز اختالف بین مجلس و
دولت پررنگ نشده است و شکاف بین دولت

رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری
و اقتصاددان نیز از وضعیت رفتار

زیاد بود که میگفتند خدایا مرگ من را برسان

اقتصادی دولت سیزدهم انتقاد کرده و

من اصال شهادت هم نخواستم.

در توییتر خود درباره سخنرانی دوشنبه
شب او نوشت :در مسیر سخت حذف
حذف ارز ترجیحی برای دولت آرزوی

امامجمعه تهران:

صحبتهای دیشب رئیسجمهور و نیز

بر پیشانی این دولت صداقت

موفقیت میکنم .هرچند که با شنیدن
مسئوالن دست اندرکار طرح،از
ِ
سایر
نظر پختگی و نحوه اجرای طرح،
میزان آمادگی دستگاههای مجری
از نظر سختافزاری و نرمافزاری که
در هماهنگی و شفافیت موثر است،
نگرانیام اضافه شد.
او همچنین در اینباره افزود :تصمیم
در مورد طرح مهم
تامین،

توزیع

و

جراحی نحوه
ِ
قیمت

کاالهای

اساسی و دارو ،آنهم در شرایط فعلی
برای اجرای یک طرح جراحی ملی
معیشتی بیش از گذشتن از آبروی
شخصی ،بایستی وجهه همت رئیس
همکارانشان،

جمهور و

به

حداقل

رساندن فشارها و خسران احتمالی بر
عامه مردم باشد.
او همچنین در تویین دیگری نوشت :
تأثیر افزایش قیمت کاالهای مشمول

نوشته شده است

خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد :دولت کمر
همت بسته تا آرام آرام جراحی اقتصادی را انجام
دهد و در این زمینه با مردم نیز صادق است.به
گزارش ایسنا ،حجت االسالم سیداحمد خاتمی
در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران ضمن
دعوت نمازگزاران به تقوا بیان کرد:در رابطه با
مسائل اقتصادی بهویژه در خصوص گرانیها که
از مسائل روز کشور است  ۱۴نکته را آماده کرده
و خدمت شما میگویم.خطیبی که از گرانیها
سخن نگوید انگار خطیب این مردم نیست و
بنده براساس وظیفهام این نکات را آماده کردم
و خدمت شما میگویم .اولین نکته این است که
انصاف در هر عرصهای فضیلت است.انصاف یعنی
قضاوت واقعبینانه داشتن.قضاوت جناحی ،باندی،
کینهتوزانه و متملقانه ،منصفانه نیست.او سپس
نکات دیگری درباره گرانیها بیان داشت.

حذف ارز ترجیحی بر قیمت سایر
کاالها و خدمات مهم و قطعی است.
لذا ،پرداخت کامل مابه التفاوت شرط
ضروری

است،اما

نمیتواند

کافی

باشد .با توجه به تداوم تحریمها،
تورم ۴۰درصد،اختالف ۶برابری نرخ و
مشکالت معیشتی دهکهای پایین،
توصیه به دولت،دقت در تصمیم برای
قوت مردم است.

توییت امیرعبداللهیان
درباره توافق

وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر خود نوشت
:توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است ،
اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به
تعهداتش پایبند باشد.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان روز
جمعه در توییتی با اشاره به سفر اخیر انریکه
مورا هماهنگ کننده گفتوگوهای وین به تهران
و رایزنیهایش با علی باقری مذاکره کننده

همتی :تصمیم در مورد طرح
ِجراحی نحوه تأمین ،توزیع
ِ
مهم
و قیمت کاالهای اساسی و
دارو،آنهم در شرایط فعلی کشور،
جای آزمون و خطا نیست.
برای اجرای یک طرح جراحی
ملی معیشتی بیش از گذشتن

ارشد ایرانی در صفحه توییتر خود نوشت « :در
توافق با آقای بورل ،سفر آقای مورا به تهران و
گفتوگوهایش با همکارم آقای باقری ،فرصت
مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل موضوعات
باقیمانده مذاکرات وین متمرکز شویم.توافق
خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا
تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش
پایبند باشد.تما سها ادامه دارد».

از آبروی شخصی ،بایستی
وجهه همت رئیس جمهور و
همکارانشان،به حداقل رساندن
فشارها و خسران احتمالیبر
عامه مردم باشد.

اظهارات عجیب یک مدیر وزارت اقتصاد

یارانه اضافه هم میآید
ابراهیم صیامی مدیرکل آینده پژوهی ،مدلسازی
و مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد
اظهار داشت :خانوارها برای مصرف کاالهایی که
ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید
مبلغی را هم اضافه میآورند اما هدف دولت

بازاریان و همشهریان محترم کرمان،

گرانیهای اخیر ،به اطالع میرساند

به

گزارش

ایسنا،

محمدسعید

احدیان

در

توضیح میداد تخریبها آنقدر علیه حاج قاسم

رسیده آمدهاست ،قابل توجه اصناف،

و راهپیمایی به بهانه اعتراض به

است".

عبدالناصر همتی رقیب سید ابراهیم

یوسف جعفری رئیس اتاق اصناف

بر دعوت مردم برای حضور در تجمع

حضرت آقا سربازی میکند و سرباز حضرت آقا

محبوبیت بود تخریب میشد.آقای دکتر قالیباف

همچنین در این بیانیه که به امضای

پیرو انتشار پیامهای مغرضانه مبنی

تخریب یک جمله است"آقای قالیباف برای

سلیمانی نیز تا همین اواخر و زمانی که در اوج

کشور ،جای آزمون و خطا نیست.
ضد انقالب با تالش حداکثری سعی

عرصه سیاسی شد تخریب میشود ،ریشه این

مجلس و دولت البته وجود دارد.حاج قاسم

آبرو نیست

«با توجه به اینکه مبدا سفر انریکه مورا ایران

محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانهای
قالیباف گفت:آقای قالیباف از سال  ۸۴که وارد

و مجلس درست نیست.اختالف بین نمایندگان

معیشت جای خرج

فرودگاه فرانکفورت توسط پلیس آلمان نوشت:

باید  ۵۱۰میلیون دالر

سربازی حضرت آقا است

سیاست مردمیسازی و توزیع عادالنه

معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه

توگوهای وین در بازگشت از تهران در
گف 

ریشه تخریب قالیباف

دولت و بقیه نهادها هم شرکت کرد.

اروپا گفت که در بازگشت از تهران در فرودگاه

بینالملل در صفحه توییتر خود با اشاره به

دستیار قالیباف:

بزرگ توزیع مرغ در تهران در جلسه

بازداشت شد

بازداشت موقت «انریکه مورا»هماهنگ کننده

روی خط خرب

رئیسی پس از بازدید از یکی از مراکز

در فرودگاه فرانکفورت

کردند».
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مورا در بازگشت از تهران

در همین حال رضا نصری کارشناس امور

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

سرعت اینترنت کم
گرانیها زیاد

در همین حال تماسهای خبرنگار ما
با اهالی خوزستان حکایت از آن دارد
که اینترنت تلفن همراه در شهرهای
اهواز ،دزفول ،ایذه ،سوسنگرد و شوش
قطع بوده یا به شدت سرعت آن پایین
آمده است.در اهواز قطع اینترنت
همراه در برخی مناطق بیشتر از سایر
نقاط شهر بوده و بین اینترنت همراه

صبح روز جمعه سید ابراهیم

اپراتورهای مختلف هم تفاوت وجود

رئیسی رئیسجمهور با حضور در

داشته است.در عین حال عموما مردم

میدان بهمن تهران و بازدید از یکی از

اهواز از اینترنت ثابت برای دسترسی

مراکز بزرگ توزیع مرغ از نزدیک با

به فضای مجازی استفاده کردهاند.

مردم گفتوگو و تاکید کرد:تا من زنده

در همین حال روز جمعه کاربران

باشم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد

شبکههای اجتماعی از واژگونی یک

مردم از طرح عادالنه سازی یارانهها

کامیون حامل روغن در مسیر دزفول

آسیب ببینند.

خبر دادند که برخالف دیگر فیلمهای

به گزارش ایرنا ئیسجمهور همچنین

شبکههای اجتماعی مردم حاضر در

در یکی از فروشگا ههای زنجیرهای

محل به کمک راننده آمده بودند تا

حضور یافته و ضمن گفتوگو با مردم

روغنها جمعآوری و به طریقی به

از نزدیک در جریان وضعیت توزیع

مقصد برسند و خبری از حمله به این

برخی کاالها و مشکالت مربوط به آن

اموال نبود.

حمایت از خانوار بوده چرا که این اقدام تورم
غیرمستقیمی هم خواهد داشت و هدف این است
که اطمینان پیدا کنیم که خانوار سطح رفاه قبل از
تغییر قیمتها را از دست ندهند.
به گزارش ایلنا ابراهیم صیامی درباره جزییات
اجرای کاالبرگ اظهار داشت :روش اجرای کاالبرگ
براساس همان کارتهای بانکی افراد مشمول است
و به دنبال آن هستیم که با اجرای این روش
بتوانیم اطمینان پیدا کنیم که خانوار بهطور قطع به
آن کاالی اساسی موردنظر که ارز ترجیحی آن حذف
شدهاند ،دست پیدا کنند.
او ادامه داد :این روش در بانک مرکزی در حال
پیاده سازی است و مدل مفهومی و فنی آن نیاز به
زمان دارد تا تستهای پایلوت و اولیه را انجام دهد
و پس از آن بهطور عملیاتی در کل کشور به اجرا
میرسد.دو ماه دیگر اگر روش کاالبرگ عملیاتی
شود میتوان را در اختیار مردم گذاشت.
مدیرکل مدلسازی و مدیریت اطالعات اقتصادی
وزارت اقتصاد افزود :کاالبرگ همان کارت بانکی
افراد است و قرار نیست که کارت جدیدی برای
افراد مشمول صادر شود و همچنین قرار نیست
که خانوار حساب بانکی جدیدی را اعالم و ارائه
کنند ،بر روی همان کارت بانکی عملیاتهای جدید
یارانهای قابل انجام است.
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آلودگیهای هوا باعث شده در اقیانوس اطلس توفانهای بیشتری رخ دهد و در اقیانوس آرام کمتر

اقتصادی و صنعتی به شدت افزایش پیدا کرده
است .موراکامی در گفتوگو با سیانان میگوید

اثرات متغیر کاهش آلودگی هوا بر توفان

که «کاهش انتشارات آئروسل برای سالمت

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

که این عمل میتواند اثرات بدی هم داشته باشد

الیروبی خلیج گرگان

موراکامی در تحقیق خود متوجه شده پس

بودجه شد

انسان مفید است اما از طرف دیگر ما فهمیدیم

ساالنه دارای ردیف

که آن وقوع توفانهاست».

*کاهش آلودگی عوارض جانبی دارد

کاسین ،دانشمند اقلیمی :هر تغییری در آلودگی ذرات ،اثرات بیشتری بر توفانها دارد

از تصویب قانون هوای پاک در آمریکا و دیگر
اقدامات مشابه در اروپا ،آلودگی آئروسلها
در این سالها باعث شده اقیانوسها آفتاب
بیشتری جذب کنند ،سطح دریاها گرمتر شوند و
توفانهای بیشتری رخ دهند.
موراکامی هشدار میدهد که این نتایج به این
معنی نیست که نباید آلودگی هوا را متوقف کرد.
او میگوید که کاهش انتشارات آئروسل مثل
ترک سیگار است .کسی که سیگار را ترک میکند
به سالمت خود کمک میکند و از ابتال به سرطان
جلوگیری میکند .اما در برخی موارد ترک سیگار
با عوارضی همراه است :مثل افزایش وزن و
مضطرب شدن.

اثرمتفاوت آئروسلها
ازگازهای گلخانهای

آئروسلها مانند گازهای گلخانهای نیستند .آنها

این تحقیق نشان میدهد که
در  ۴۰سال گذشته ،کاهش
۵۰درصدی در آئروسلها در
آمریکای شمالی و اروپا باعث
افزایش ۳۳درصدی در تعداد
توفانهای استوایی در آتالنتیک
شمالی شده .اما در آن طرف
دنیا ،افزایش ۴۰درصدی آلودگی
آئروسل در چین و هند در
همین  ۴دهه باعث شده تا
تعداد توفانهای استوایی در
غرب اقیانوس آرام شمالی
کاهش پیدا کنند

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
گفت :با تالش مجمع نمایندگان گلستان در
مجلس ،اجرای طرح الیروبی خلیج گرگان هر
ساله دارای ردیف بودجه شده است.
محمدرضا رضاییکوچی به ایرنا توضیح داد:
سالهای سال این منابع وجود داشته اما
نتوانستند از آن بهرهبرداری الزم را کنند .نیاز است
کار اساسی در خصوص خلیج گرگان انجام شود
زیرا الیروبی یک مُ سکن و درمان موقتی است.
او عنوان کرد :البته برای الیروبی خلیج با توجه به
شرایط موجود ،مبلغ قابل توجهی مورد نیاز است
که امید داریم ،بتوانیم در مجلس اعتبارات را
مصوب و دولت به موقع تخصیص را انجام دهد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
یادآور شد :در گلستان  ۵۰کیلومتر نوار ساحلی
وجود دارد اما از ظرفیت این نوار ساحلی استفاده
و بهرهبرداری نشده است .اسکله گردشگری و

ذرات ریز آلودگی هستند که در هوا شناورند .بر

ماهیگیری  ۲ظرفیت موجود در سواحل گلستان

خالف دیاکسیدکربن و متان که نور خورشید را

است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

جذب میکنند و منجر به گرمایش میشوند ،این
ذرات ریز خاصیت خنککنندگی دارند .این ذرات
آئروسلهای طبیعی هستند اما حجم بزرگی از

گزارش هواشناسی؛

آلودگی که در اوایل تا اواسط قرن بیستم منتشر
| | NOAA

وضعیت جوی کشور

شده از منابعی مانند دودکشهای صنعتی و
اگزوز خودروها است.

تا سهشنبه

اثرگازهای گلخانهای
ن درطول زمان
برتوفا 

| یاسمن طاهریان |
| روزنامهنگار |
دود ناشی از کارخانهها و خودروها باعث شده در
اقیانوس اطلس وقوع توفان بیشتر شود اما در
اقیانوس آرام کمتر.
گرمایش جهان روی توفانها تاثیر گذاشته است.
بخشی از آن به این دلیل است که گرمتر شدن
اقیانوسها ،انرژی بیشتری به توفان میدهد .اما
عوامل دیگری هم تاثیر دارند .تحقیقات جدید
اثر ذرات آلودگی هوا روی شدت توفان تاثیر را
تایید میکند.

آمریکا و اروپا سا لهاست تالش میکنند برای حفظ سالمت عمومی و کره زمین ،آلودگی هوا را کاهش دهند .دانشمندان در تحقیقات
جدید خود یافتهاند که آلودگی هوا میتواند روی بیشتر یا کمتر شدن شدت توفان تاثیر بگذارد؛ به مکان زندگی شما بستگی دارد .در

یک سوی دنیا وقوع توفان بیشتر شده و در سوی دیگر کمتر.
هند و چین اثرات برعکسی داشته و باعث

روی تناوب این توفانها تاثیر میگذارد.

شده میزان توفان در غرب اقیانوس آرام شمالی

جیمز پی.کاسین ،دانشمند موسسه

واقعی عمال غیرممکن بود :اثرات آالیندههایی

کاهش پیدا کند.

 The Climate Serviceکه میزان خطرات

مانند دی اکسید سولفور را مجزا کرد .این

روی تناوب توفانها

تاکنون تحقیقات بسیاری ارتباط میان توفانهای
استوایی و گرمایش جهانی را نشان دادهاند که
نتیجه انتشار دی اکسید کربن بر اثر فعالیتهای

افزایش توفان دریک سوی دنیا
و کاهش آن درسوی دیگر

این تحقیق نشان میدهد که در  ۴۰سال گذشته،
کاهش آلودگی ذرات گردو غبار در هوا در آمریکای
لونقل ،تولید انرژی
شمالی و اروپا که ناشی از حم 
و فعالیت صنایع است منجر به وقوع توفانهای
بیشتری در مناطق آتالنتیک شمالی شده است.
از سوی دیگر در همین دوره ،افزایش آلودگی
ناشی از فعالیتهای اقتصادی کشورهایی مانند

انسان و دیگر گازهای گلخانهای است .مثال

اقلیمی را برای شرکتها تحلیل میکند ،درباره

آالیندهها آئروسلهایی را تشکیل میدهند و

تحقیق هوراکامی میگویدکه با تحقیقات دیگری

همان ذرات ریز در آلودگی هوا هستند که ثابت

همخوانی دارد که میگویند «گرمایش ناشی

شده به سالمت انسان آسیب میرسانند .این

از کاهش آلودگی هوای محلی ،اثر قابلتوجهی

آالیندهها همچنین نمیگذارند نور خورشید به

روی فعالیت توفانها» دارد تا گرمایش ناشی

سطح زمین برسد.

از افزایش گازهای گلخانهای .به گفته کاسین در

این تحقیق جدید که در مجله پیشرفتهای

این تحقیق جدید تالش میشود تا چشمانداز

علمی منتشر شده ،نشان میدهد که در ۴۰

نشان میداد از دهه  ۸۰میالدی ،با گرمتر شدن

جهانیتری نشان داده شود که در آن تغییرات

سال گذشته ،کاهش ۵۰درصدی در آئروسلها

اقلیمی محلی نیز لحاظ شدهاند.

در آمریکای شمالی و اروپا باعث افزایش

توفانها با شدتی قویتر و مخربتر رخ میدهند.

افزایش آلودگی جهان

تحقیقی در سال  ۲۰۲۰از دادههای مشاهدهای
کره زمین و جذب گرمای بیشتر اقیانوسها،

براثرفعالیتهای انسان

به گزارش نیویورکتایمز ،این تحقیق جدید
به تعداد و نه قدرت این توفانها میپردازد.
هیرویوکی موراکامی ،نویسنده این تحقیق
میگوید افزایش و کاهش آئروسلهای ناشی
از فعالیتهای انسان مهمترین عاملی است که

موراکامی ،دانشمند فیزیک در آزمایشگاه
دینامیک سیاالت ژئوفیزیک وابسته به اداره
ملی اقیانوسی و جوی در پرینستون نیوجرسی
است .او در تحقیق خود از مدلسازی کامپیوتری

توافق ایران و ارمنستان

برای تخلیه آلودگیهای رودخانه ارس

کاسین نیز در گفتوگو با سیانان میگوید که

سهشنبه را پیش کرد و بر همین اساس ،شاهد

توفانهای استوایی بسته به ماهیت اتمسفر در

رگبار همراه با وزش باد و گرد و خاک در برخی از

هر زمان واکنش نشان میدهند .او از سوی دیگر

۳۳درصدی در تعداد توفانهای استوایی در
آتالنتیک شمالی شده .اما در آن طرف دنیا ،این
تحقیق نشان میدهد که افزایش ۴۰درصدی
آلودگی آئروسل در چین و هند در همین  ۴دهه
باعث شده تا تعداد توفانهای استوایی در غرب
اقیانوس آرام شمالی کاهش پیدا کنند .به گزارش
سیانان ،آلودگی هوا در چین و هند به دلیل رشد

قابل توجهی دارد ».به گفته کاسین هر تغییری در
آلودگی ذرات ،اثرات شگرفی دارد و هر تغییری در
آلودگی ذرات اثرات بیشتری روی توفانها دارد.
گابریل وچی ،استاد اقلیم و علوم زمین در
دانشگاه پرینستون به سیانان میگوید که این
تحقیق به خوبی نشان میدهد اثر آئروسلها
تنها به اقیانوس اطلس برنمیگردد بلکه اثر آن
جهانی است و به گسترش توفانهای استوایی
کمک میکند .پیشبینی موراکامی این است
که آلودگی آئروسلها پایدار باقی میمانند پس

گرمایش جهان روی توفانها
تاثیر گذاشته است .بخشی
از آن به این دلیل است که
گرمتر شدن اقیانوسها ،انرژی
بیشتری به توفان میدهد.
اما عوامل دیگری هم تاثیر
دارند .تحقیقات جدید اثر ذرات

ارتفاعات غرب اصفهان ،شرق یزد ،کرمان،
نوبلوچستان ،خراسان جنوبی و خراسان
سیستا 
رضوی ابرناکی ،بارش پراکنده و وزش باد شدید
گاهی گردوخاک پیش بینی میشود.
روز یکشنبه  ۲۵اردیبهشت  ،۱۴۰۱در شرق
هرمزگان و سیستان و بلوچستان وزش باد
شدید پدیده غالب است و در سایر مناطق جو
آرام خواهد بود .همچنین ،بر اساس پیشبینی
سازمان هواشناسی ،روز دوشنبه  ۲۶اردیبهشت در

آلودگی هوا روی شدت توفان

برخی مناطق شمال غرب و دامنههای جنوبی البرز

تاثیر را تایید میکند

واقع در قزوین ،البرز و تهران به ویژه در ساعات
بعدازظهر ابرناکی ،رگبار پراکنده گاهی رعدوبرق و
وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک رخ

اثرات قویتری روی توفانها به ویژه روی شدت

میدهد .سهشنبه  ۲۷اردیبهشت ،در شمال غرب،

آنها دارد.

غرب کشور و در سواحل دریای خزر ابرناکی،

به گفته موراکامی علم اقلیم بسیار پیچیده و در

بارش پراکنده و وزش باد و در دامنههای جنوبی

حال پیشرفت است .به ویژه توفانها .او میگوید:

البرز وزش باد شدید رخ میدهد .همچنین در

«چیزی که در  ۴۰سال گذشته دیدیم ممکن

استانهای مرزی واقع در غرب ،جنوب غرب

است برای آینده کاربردی نباشد پس ممکن

کشور وزش باد و پدیده گردوغبار همراه با کاهش

است شاهد اتفاقات متفاوتی باشیم».

دید و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
بر همین اساس ،تا روز دوشنبه در نوار شرقی
کشور وزش باد شدید بوده و در نقاط مستعد به

ایران و ارمنستان که هفته گذشته به ارمنستان

به چالشهای رودخانه مشترک مرزی ،اظهار

سفر کرده بود ،در دیدار با هاکوب سیمیدیان

کرد :طی دو ماه اخیر فعالیتهای مختلفی

وزیر محیط زیست ارمنستان گفت :هفدهمین

در این حوزه انجام و گزارشهایی از طرق

کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان باید

دیپلماتیک ارائه شده و ارمنستان در این زمینه

ایران و ارمنستان بر سر تخلیه آلودگیهای

ارمنستان به امضای رؤسای کمیسیون مشترک

زیست محیطی در حوزه ارس و رفع آلودگی

محل توسعه ظرفیت و افزایش همکاریها

رودخانه ارس به توافق رسیدند .در سفر وزیر

دو کشور رسید .به گزارش تسنیم ،این تفاهمنامه

از رودخانههای مرزی و توسعه همکاری در

بوده و نقش راهبردی در روابط دو کشور داشته و

نیرو به ارمنستان ،سند تفاهمنامه هفدهمین

در محورهای ترانزیت ،حمل و نقل و تسهیل

حوزه درمان و توریسم درمانی به امضا رسید.

نقطه عطفی در موضوعهای مختلف به ویژه آب

کارگروه نمونهبرداری مشترک برای آب را ارائه و

اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای

تبادل کاال ،تجارت بین دو کشور و همکاری

علیاکبر محرابیان ،وزیر نیرو و رئیس ایرانی

و محیط زیست به وجود آورد .در ادامه هاکوب

اضافه کرد :نتایج نمونهبرداریها باید مبادله شود

اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری

گستردهتر در حوزه انرژی ،توسعه همکاریهای

کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی

سیمیدیان وزیر محیط زیست ارمنستان با اشاره

تا به یک استاندارد واحد دست یابیم.

ویژه در منطقه زابل باد و گردوخاک رخ خواهد
داد.روز شنبه در شمال غرب و استانهای ساحلی
خزر و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز
مرکزی و روز یکشنبه در شمال شرق افزایش دما
خواهیم داشت .این افزایش دما تا روز سهشنبه
تداوم دارد.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی ،آسمان
تهران روز شنبه  ۲۴اردیبهشت  ۱۴۰۱کمی ابری و
وزش باد و روز یکشنبه  ۲۵اردیبهشت ،کمی ابری
و وزش باد پیشبینی میشود.

مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی فنی فشرده

نوبت دوم

شانس بقای یوزها ناچیز است

 ،۱۴۰۱در مناطقی از چهارمحالوبختیاری،

انتشار گازهای گلخانهای در کنار آن و در طول زمان

به اهمیت ویژه کیفیت آب ،پیشنهاد احیای

یک کارشناس حیات وحش

سازمان هواشناسی ،برای روز شنبه  ۲۴اردیبهشت

اطلس رخ میدهد قطعا به دلیل ترکیب افزایش
گاز گلخانهای و کاهش ذرات آلودهکنندهاست ،اثر

آمادگی کامل برای حل مسائل را دارد .او با اشاره

حیات وحش

استانها خواهیم بود.به گزارش مهر ،بنا بر اعالم

میگوید «اما این گرمایش پایدار که در اقیانوس
استفاده کرد و کاری را انجام داد که در دنیای

اثرمیزان آئروسلها

سازمان هواشناسی ،وضعیت جوی کشور تا روز

اجرای ساندویچ پانل و نصب تجهیزات سردخانه

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷـﻤﺎره یک از طریق مناقصه عمومی و عقد قرارداد با
شرکت های واجد الشرایط نسبت به (اجرای ساندویچ پانل و نصب تجهیزات سردخانه به متراژ 270مترمکعب به ابعاد  19*5.7به ارتفاع  2.5متر) درسال  1401ازطریق مناقصه
عمومی و عقد قرارداد با شرکتهای صاحب صالحیت اقدام نماید .متقاضیان شرکت درمناقصه عمومی ظرف مدت تعیین شده مطابق بند  3مدارک خواسته شده را درپاکتهای
اﻟـﻒ و ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irبارگزاری و اﺻﻞ پاکت اﻟﻒ را به صورت الک و مهر شده تا پایان ساعت  12روزیکشنبه مورخ
 1401/03/08ﺑﻪ دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺳﯿﺪ اﺧﺬ نماﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑـﺎ رعایت ﺿـﻮاﺑﻂ تعیین شده تکمیل و تا پایان
ساعت  18روزیکشنبه مورخ  1401/03/08درسامانه ستاد بارگزاری نمایند.

یک کارشناس حیات وحش با اشاره به
اشتباهاتی که در جریان اجرای طرح تکثیر
در اسارت یوز«ایران» رخ داد ،میگوید:
شانس بقای توله یوزها بسیار ناچیز است
مگر اینکه به نکات ریز و جزئیات مهم
برخورد با یوز توجه شود.

شرح مختصری از موضوع کار :اجرای ساندویچ پانل و نصب تجهیزات سردخانه به

 18روز شنبه مورخ  1401/02/24از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مهدی نبییان در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره

متراژ 270مترمکعب مطابق مشخصات و جزئیات پیوست

متولد شده عنوان کرد :دامپزشکی که در این

محل اجرای کار  :استان کرمان -شهرستان کرمان -بزرگراه امام خمینی(ره) – نرسیده

آخرینمهلت تسلیم پاکت (الف) پیشنهاد ها تا ساعت 12روز یکشنبه مورخ

به پل فجر – اداره کل زندانهای استان کرمان

 1401/03/08و بارگزاری در سامانه تا ساعت  18روز یکشنبه مورخ 1401/03/08

این حوزه تجربه کافی ندارد .در واقع در حال

مبلغ کل برآورد انجام کار  :مبلغ برآورد اجرای کار براساس فهرست بهای پایه تاسیسات

نشانی محل تسلیم پاکات «الف » :دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان واقع در

سال  1401سازمان برنامه و بودجه کشور و با احتساب تمامی ضرایب به مبلغ

بزرگراه امام خمینی (ره) نرسیده به پل فجر کدپستی7635113111 :

به موضوع تعیین جنسیت توله یوزهای تازه
پروژه فعالیت میکند کم تجربه نیست ،اما در

مدت اجرای کار 1 :ماه

حاضر در ایران دامپزشک حیات وحشی که
بهطور کامل بر تمام جزئیات تکثیر یوز در
اسارت مسلط باشد ،نداریم و افرادی که در این
حوزه کار کردند بهصورت تجربی این دانش را
کسب کردهاند و از تجربیات خود در کشورهای
دیگر بهره بردهاند ،اما هیچ یک از آنها به
شکل مستمر روی این گونه کار نکردهاند.
او با اشاره به اهمیت باالی بقای تولهها گفت:
هم اکنون بیش از اینکه تغییر جنسیت و
شتابزدگی در جریان اطالعرسانی این موضوع
مهم باشد ،بقای تولهها مهم است .باید خیلی
سریع و در روزهای ابتدایی تولد تولهها تغذیه
و نوع شیردهی آنها مورد بررسی قرار گیرد
و در روزهای آتی که روزهای طالیی بقای

( )www.setadiran.irمیباشد.

میباشد.

تولههاست ،تصمیم مناسبی درباره آنها گرفته

تاکید کرد :گونه یوزپلنگ ،گربه یا حتی شیر

شود .متاسفانه این طور که بهنظر میرسد،

نیست و بسیار آسیبپذیر است .متاسفانه

(13.000.000.000ریال ) به عدد (سیزده میلیارد ریال) به حروف میباشد.

توجه چندانی به چنین اقداماتی نمیشود.

سازمان حفاظت محیط زیست به علت برخی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  )650.000.000( :ریال است.

کلیه اسناد باید مندرج به امضای الکترونیک صاحبان امضای مجاز باشند.

نبییان در ادامه گفت :دامپزشکانی که روی

مسائل رغبتی به استفاده از کارشناسان خارج

باید به یكی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت «الف» به

حداقل پیشنهاد معتبر جهت عدم ابطال مناقصه سه پیشنهاد می باشد.

فیل یا کرگدن تحقیق میکنند نسبت به

از مجموعه ندارد و ما به نوعی با عقب افتادگی

دامپزشکانی که روی گربهسانان کار میکنند،

علمی و لجاجت روبهرو هستیم.

تجربیات متفاوتی کسب میکنند .ما در

این کارشناس حیات وحش ادامه داد :درباره

کشورمان چنین تجربهای نداشتیم و باید

اعالم جنسیت گونهها نیز اگر دامپزشکی

بهطور حتم از تجربیات بینالمللی استفاده

داشتیم که چند بار زایمان یوزپلنگ را دیده

کنیم .همچنین این پروژه باید سخنگوی

بود ،احتماال میتوانستیم در روز تولد تولهها

مشخصی داشته باشد تا این شتابزدگی در

از جنسیتشان باخبر شویم .تصمیمات این

اعالم اخبار مشاهده نشود.

چنینی باید با نظر جمعی و بدون پافشاری

نبییان با اشاره به اهمیت باالی گونه یوز

روی نظرات شخصی و سلیقهای گرفته شوند.

دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف -ضمانتنامه بانكی

توضیحات:

فرم های مربوط به ارزیابی فنی به ضمیمه مدارک خواسته شده بایستی تکمیل
گردد .

ب  -اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 110100004059013107640364 IR

حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه با معرفی نامه معتبر بالمانع است .

به نام وجوه سپرده اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان با

اداره کل زندانهای استان کرمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

شناسه واریز941108259200000000000000000000 :

پرداخت هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

مدت اعتبار تضمینهای فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پاکت ج باشد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند باشماره تلفن 09131982977تماس

مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ  1401/02/18لغایت ساعت

شناسه آگهی 40090 :

حاصل نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول -1401/02/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

اداره کل زندانهای استان کرمان
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پیامجامعه

گرمایش جهانی

به  ۹میلیارد در مترمکعب میرسد و
یعنی  ۴۷درصد حجم آب ورودی به عراق
کاهش پیدا میکند».

که حرکت کنند این شانسها برای به

به گفته احمدی طبق پیشبینی و بر

اشتراک گذاشتن ویروسها را خواهند

اساس مطالعات سازمان بینالملل در

داشت .مطالعه دانشگاه جورج تاون با

زمینه آب اگر تا سال  ۲۰۴۰با همین

عنوان تغییرات آب و هوایی خطر انتقال

روند کشورهایی همچون ترکیه و سوریه

ویروس بین گونهها را افزایش میدهد

روی دجله و فرات سد احداث کنند ،تمام

که در  Natureمنتشر شد ،پیشبینی

آب دجله و فرات را نگهداری و مصرف

کرد که حداقل  15هزار انتقال ویروسی

میکنند و آب به عراق نمیرسد بنابراین

بینگونهای جدید تا سال  2070اتفاق

خشکسالی گستردهای این کشور را فرا

میافتد .این اختالط ویروسها در

میگیرد بنابراین  ۶۹۶هزار هکتار اراضی

میان حیوانات ممکن است خطر جهش

کشاورزی فرات از چرخه تولید خارج

و انتقال به انسان و ایجاد یک بیماری

میشو د .

همهگیر جدید را افزایش دهد ،در صورتی

شکایت به دادگاه الهه

که دمای کره زمین تا  2درجه سانتیگراد
گرمایش جهانی باعث حرکت دسته

علیه سدسازی ترکیه

| | AP

افزایش یابد .تغییرات آب و هوایی و

دیروز همچنین نادری ،مشاور رئیس
فراکسیون محیط زیست گفت« :ایران،

جمعی حیوانات وحشی میشود ،زیرا

سوریه و عراق میتوانند به دادگاه الهه

آنها به دنبال سازگاری با محیطهای در
حال تغییر هستند ،در حالی که این
نوع سناریوها به احتمال زیاد در حال
انجام هستند .بسیاری از حیوانات

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای ارتباط سدسازیهای این کشور با ایجاد گردوغبار ایران را غیرعلمی دانست

اختالف ایران و ترکیه بر سر منشا گردوغبار

انگلها و پاتوژنهای خود را به مناطق
جدید برمیگردانند و به طور بالقوه باعث
ایجاد یک واکنش زنجیرهای ویروسی
و بیماری میشوند .به گفته محققان،
حرکت حیوانات به این معنی است که

|پیام ما| بعد از وقوع توفانهای شدید اخیر و رسیدن گردوغبار خارجی تا تهران ،آنچه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت سدسازیهای

گونهها اغلب برای اولین بار با یکدیگر

ترکیه و تاثیر آن بر وقوع این پدیدهها بود .با این حال روز پنجشنبه وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای مدعی شد که گرد و خاک و توفان

روبهرو میشوند و فرصتهای منحصر

شن پدیدهای طبیعی است و ارتباطی به سدسازیهای این کشور ندارد .به نظر میرسد این بیانیه در پاسخ به سخنان اخیر حسین

به فردی برای انتقال ویروسها ایجاد

امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران صادر شده است .او روز سهشنبه ( 20اردیبهشت) در نشست علنی مجلس گفت« :برای ما در ایران قابل

میکند .با افزایش دما ،انتظار میرود

قبول نیست کشور ترکیه اقداماتی را در حوزه سدسازی انجام بدهد و نتیجه آن مشکالتی برای مردم ایران و منطقه شود و همچنین در

بسیاری از گونهها از مناطق استوایی

میزان ورود آب به کشور تاثیر منفی بگذارد».

گرم دور شوند تا زیستگاههای راحت
تری پیدا کنند .برخی دیگر ممکن است
برای یافتن ارتفاعات خنکتر از تپهها و
کوهها به سمت باال حرکت کنند .هنگامی
که گونههای مختلف برای اولین بار با
هم تماس میگیرند ،ویروسها ممکن
است بتوانند میزبانهای جدید را آلوده
کنند .این مطالعه پیشبینی کرد که به
دلیل اثر پروانهای ،تعداد فزایندهای از
بیماریهای عفونی نوظهور از حیوانات
به انسان در  ۵۰سال آینده منتقل
میشود .دانشمندان مدتهاست هشدار
دادهاند که گرم شدن سیاره ممکن است
بیماریها را افزایش دهند .به عنوان
مثال ،انتظار میرود که ماالریا با گسترش
دامنه پشههای حامل آن به مناطق گرم
گسترش یابد .اما تغییرات آب و هوایی
همچنین ممکن است با ورود پاتوژنها
به گونههای میزبان جدید ،بیماریهای
کامال جدیدی را ایجاد کند .یا یک جونده
نادر که امروزه با انسان تماس چندانی
ندارد ،ممکن است ویروسی را به راکونها
منتقل کند که به راحتی در مناطق شهری
ال جدید
زندگی میکنند .و یک مسیر کام ً
را برای گسترش این ویروس به انسان
باز میکند.

بیلگیچ با بیان اینکه «ترکیه
به موضوع آب از منظری کامال
بشردوستانه برخورد میکند»،
افزود« :ترکیه معتقد است
که آبهای فرامرزی به جای
تضاد بین کشورهای ساحلی،
عنصر همکاری هستند .ترکیه
همیشه به قوانین بینالمللی
پایبند است ».او در آخر گفت:
ترکیه آماده هرگونه همکاری
منطقی و علمی با ایران در این
زمینه است

بیماری مهم نیست که از کجا شروع
شود همگی ما در امان نیستیم .بر طبق
وحدت محیط زیستی هر چیزی بر همه
چیز اثر دارد و اثر آن را در جای جای
دنیا میتوان احساس کرد.

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک

قزوین تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی

عبدالعلی شفیعی فرزند وجیهه اله كد ملی

ششدانگ

یکباب خانه به مساحت  68/17مترمربع پالک
که در سهم مالک متن قرار گرفته گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،

ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 ۱۴۰۱/۰۲/24 :

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۳/09 :

شعبان عسگری

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

منطقه یک قزوین

از طرف عیسی افشار

تازهای نیست .پیش از این نیز ساخت و

در واکنش به دیدگاه ایران مبنی براینکه

و گرد و غبار و کاهش اثرات منفی آن ،هر

افتتاح سد ایلیسو سبب اظهار انتقاداتی

«ترکیه باعث آلودگی هوا با توفان شن و

کشوری باید ابتدا به وظیفه خود عمل کند

به ویژه از سوی عراق به ترکیه شده بود.

گرد و غبار در ایران شده است» ،عنوان

و در جهت استفاده پایدار از منابع آب و

این سد  24آبان  1400افتتاح شد و راه

کرد« :این ادعا که سدها در ترکیه باعث

خاک اقدامات الزم را انجام دهد».

جاریشدن ۴۳میلیارد مترمکعب آب را

ایجاد توفانهای شن و گرد و غبار در

بیلگیچ با بیان اینکه «ترکیه به موضوع

در بستر دجله و فرات بست .اگرچه در

جغرافیای ما میشوند ،علمی نیست.

آب از منظری کامال بشردوستانه برخورد

موضوع گردوغبار ایران در کنار خشکسالی،

توفانهای شن و گرد و غبار تا حد زیادی

میکند» ،افزود« :ترکیه معتقد است

تاالبها،

یک پدیده طبیعی است و این مورد مورد

که آبهای فرامرزی به جای تضاد بین

فرسایش خاک و  ...اشاره میشود اما

قبول عموم است .علت اصلی توفانهای

کشورهای ساحلی ،عنصر همکاری هستند.

پس از اعالم ستاد ملی مقابله با پدیده

شن و گرد و غبار در ترکیه و ایران ،گرد و

ترکیه همیشه به قوانین بینالمللی پایبند

جبهههای

غبار بیابانی است که از آفریقا و خاورمیانه

است ».او در آخر گفت« :ترکیه آماده

گردوغبار بین دو کشور سوریه و عراق ،بار

که دو منبع مهم گرد و غبار در جهان

هرگونه همکاری منطقی و علمی با ایران

دیگر حرف سد ایلیسو میان آمد که در

هستند ،است .در واقع ،تخریب زمین،

در این زمینه است».

فاصله کمی از محل خیزش این موج غبار

جنگلزدایی،

خشکسالی

قرار داشت.

ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز باعث

تخصیص

نیافتن

گردوغبار درباره

شکلگیری

بیابانزایی

و

در حالی که پس از این جریان غباری

افزایش این توفانها میشود».

بیش از همه درباره نقش سدسازیهای

بیلگیچ در ادامه گفته است« :این ادعا

ترکیه صحبت شد و سفیر ترکیه در تهران،

که سدهای ساخته شده توسط ترکیه

در یک نوبت با حضور در سازمان حفاظت

باعث مشکالت محیط زیستی ناشی از

محیط زیست کشور از بدون مرز بودن

توفانهای شن و گرد و غبار اخیر در ایران

محیط زیست گفت ،سرانجام اما وزارت

شده و آلودگی هوای تهران به اوج خود

امور خارجه ترکیه با صدور بیانیهای کتبی

رسیده است ،به شدت در رسانههای ایران

مدعی شد که اظهارات ایران مبنی بر اینکه

بازتاب پیدا کرده؛ این موضوع از سوی

پروژه سدسازی در ترکیه باعث ایجاد

سیاستمداران نیز در دستور کار قرار گرفته

مشکالت محیط زیستی و توفانهای شن

است».

و گرد و غبار شده است ،پایه علمی ندارد.

او در ادامه با اشاره به اینکه مقصر دانستن

اینطور که ایسنا از خبرگزاری آناتولی نقل

ترکیه در حوادث طبیعی از سوی دولت

تا سال  2040خشکسالی
گسترده میشود

در همین حال حسن احمدی ،استاد
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
که پیش از این نیز عامل اصلی گرد و
غبار و منشاء برداشت ذرات ریز از سطح
خاک را ساخت بیش از  30سد بر روی
رودخانههای دجله و فرات دانسته بود ،بار
دیگر در گفتوگو با ایسنا تغییرات اقلیمی
و فعالیتهای انسانی را عامل اصلی
خیزش گرد و خاک دانست و با اشاره
به کانونهای داخلی غبار عنوان کرد« :به
دلیل اینکه حدود ۳۰سد روی رودخانه

قاچاق مواد مخدر هم درآمد هنگفت دارد

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

۲۴فرعی از  ۲۰اصلی بخش ۴جنوبغرب قزوین

آن بر منابع آب سوریه و ترکیه ،موضوع

امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای کتبی

است« :برای جلوگیری از توفانهای شن

نامه انتقادی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی به مجلس:

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۹۰۰۱۰۰۰۰۹۶مورخه

۴۳۲۱۲۵۶۹۸۴

گردش  5میلیارد تن غبار در دنیا

کنند ».بر اساس خبر باشگاه خبرنگاران
جوان ،به گفته نادری ،ترکیه  ۱۰ابرپروژه

رئیس کمیته محیط زیست مجمع
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وجود
 ۲تا  ۵میلیارد تن گرد و غبار متحرک در
سراسر دنیا ،گفت« :در حال حاضر  20تا
 ۲۵درصد از گرد و غبارهای موجود در جو
به علت فعالیتهای انسانی افزایش پیدا
کرده است».
محمد مجابی دیروز در یک برنامه
رادیویی عنوان کرد« :حدود  ۲تا  ۵میلیارد
تن گرد و غبار در جو زمین وجود دارد که
در سراسر دنیا میچرخد».
او

اشاره

با

به

این که

نیمی

از

گرد وغبارهای جهان از حوالی آفریقا به
گردش درمیآیند ،توضیح داد« :این
گرد و غبار از مسیر ایران عبور میکند.
برخی از مناطق شرقی ایران کانو نهای
گردوغبار هستند .گرد وغبارهای موجود در
کشورهای ترکمنستان و حوالی این کشور
در افزایش میزان گرد و غبارهای ایران
تاثیر میگذارند .بارندگی در خاورمیانه
کاهش پیدا کرده است و آن دسته از
زمینهای کشاورزی که به علت بیآبی،
بیکار ماند هاند در افزایش مقدار گرد و
غبار موثر هستند».

آبی دارد که فقط یکی از آنها ایلیسو
است و این سد نوزدهمین سدی بود که
روی دجله و فرات احداث شده است،
یکی دیگر از پروژههای آبی این کشور،
احداث سدهای متعدد بر روی ارس
است که کاراکورت یکی از آنهاست و
آبگیری هم شده است؛ گنجایش این
سد نیز  ۱.۶میلیارد مترمکعب است و
قرار است سال آینده نیز سد سویلمز
برای آبگیری آماده شود و پس از آن،
سد توزلوجا در آخرین نقاط خاک ترکیه
او درباره تبعات از دست دادن منابع آبی
ارس نیز توضیح داد« :باید بدانیم سه
استان آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی
و اردبیل با این رود الفتی دیرینه دارند
و  ۴۵۰کیلومتر مشترک این رودخانه
مرزی برای زندگی و امرار معاش جمعیت
قابل توجهی از مردم این استانها حیاتی
است باز کردن سد اگر هر از گاهی صورت
بپذیرد مانند زایندهرود در کشور خواهد
بود و مطابق قانون نیز پس از آب شرب

در حالی که پس از این جریان
غباری بیش از همه درباره
نقش سدسازیهای ترکیه
صحبت شد و سفیر ترکیه در
تهران ،در یک نوبت با حضور
در سازمان حفاظت محیط
زیست کشور از بدون مرز بودن
محیط زیست گفت ،سرانجام
اما وزارت امور خارجه ترکیه با
صدور بیانیهای کتبی مدعی شد
که اظهارات ایران مبنی بر اینکه
پروژه سدسازی در ترکیه باعث
ایجاد مشکالت محیط زیستی
و توفانهای شن و گرد و غبار
شده است ،پایه علمی ندارد

حقابه محیط زیستی در اولویت است و
کشاورزی و صنعت در ردههای بعدی قرار
دارند».
پیش از این نیز وزیر امور خارجه گفته بود
در  ۸ماه گذشته حداقل  ۳بار در دو دیدار
حضوری و با تماس تلفنی از وزیر امور

رئیس

خارجه ترکیه خواستار توجه جدی ترکیه

تشخیص مصلحت نظام ادامه داد« :بیش

به حقابه آب ارس شده است.

از  ۸۰درصد گرد و غبار موجود در ایران

نادری افزود« :بروز ریزگرد مدتها بود

از خارج کشور وارد میشود .گرد و غبار

که در مناطق جنوبی کشور باعث مشکالتی

مسئلهای فراملی است و ما باید به همراه

از قبیل تنگی نفس و کاهش دید شده

کشورهای همسایه بتوانیم اثر انسان

بود ،اما در روزهای اخیر این معضل به

در تولید گرد و غبار را کاهش دهیم.

شمال و سایر نقاط کشور نیز سرایت

کشورهایی که درگیر جنگ هستند ،با گرد

کرده که دلیل آن میتواند سدسازیهای

و غبار آالیندههای دیگری را هم به همراه

ترکیه باشد ،ترکیه در دهههای گذشته

دارند».

با احداث سدهای ایلیسو و آتاتورک

به گفته مجابی یک بلوک  ۲میلیون

حقابهی سرزمین ما را نادیده گرفته شده

هکتاری در عراق و بلوکی  ۱۰میلیون

است ،سد ایلیسو به تنهایی  ۴۳میلیارد

هکتاری در عربستان وجود دارند که

متر مکعب و به عبارتی حدود سه برابر

در میزان گرد و غبار ایران اثر جدی

گنجایش بزرگترین سد ایران که همان

میگذ ا ر ند .

کمیته

محیط

زیست

مجمع

گزارش ۲

۱۴۰۰۱۱۴۴۰۹۰۰۱۰۰۰۳۹۴

صادره

اعتراض به سدسازیهای ترکیه و تاثیر

کرده است ،تانژو بیلگیچ ،سخنگوی وزارت

حقابه

علیه سدسازیهای ترکیه طرح دعاوی

بر سر راه این رود قد علم میکند.
تهران رویکردی واقعبینانه نیست ،گفته

به

همانطور که همه ما آموختهایم ،یک

قزوین

شده حجم آب ورودی دجله و فرات در

ایران و عراق جلوگیری میکند».

ترکیه را افتتاح کنند ،حجم آب ورودی

گونهها در حال حرکت هستند ،و زمانی

۱۴۰۱/۲/5

دچار کمآبی شده و طبق آمارهای اعالم

سد از ورود  ۵۶درصد منابع آب دجله به

مرز ترکیه و عراق حدودا  ۹۳.۲۰مترمکعب

به انتقال بیماریها

کالسه

دجله و فرات ساخته شده کشور عراق

سد کرخه است ظرفیت دارد؛ احداث این

در سال است که اگر سد ایلیسوی در

عامل سرعت بخشیدن

نوبت اول
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ادامه از صفحۀ 1

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

دارابی :ممکن است مطرح شود
که حفاریها و خرید و فروش
غیرمجاز آثار ،یک واقعیت است
که نمیتوان منکر شد .در پاسخ
به اين ادعا ،در مورد قاچاق
مواد مخدر هم چنین واقعیتی
وجود دارد

پس از انتقاد از سکوت وزارت میراث فرهنگی،

که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع

منکر شد .در پاسخ به اين ادعا ،در مورد قاچاق

گردشگری و صنایع دستی به طرح پیشنهادی

میکند ،اين طرح ناقض چندين قانون مصوب

مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد .اگر

مجلس برای تجاریسازی حفاریها و فروش

مجلسهای سده گذشته مانند قانون حفظ آثار

با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا

اشیای تاریخی ،سرانجام معاون میراثفرهنگی

ملی مصوب  ، ١٣٠٩قانون حفاریهای غیر مجاز

آزاد کند میتواند درآمد هنگفتی بدست آورد.

و قایم مقام وزیر میراثفرهنگی در نامهای

و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و

بیشک راهکار جلوگیری از چنین رویهای تأسی

هشتبندی به نمایندگان مجلس ایرادهای

آثار تاریخی مصوب  ١٣٥٨و یا مواد -٥٦٢-٥٦١

به اصل  ٨٣قانون اساسی جمهوری اسالمی

کارشناسی را درباره طرح «استفاده بهینه از

 ٥٦٣قانون مجازات اسالمی مصوب ١٣٧٥

ایران است که تأکید دارد تالشها میبایست در

اشیای باستانی و گنجها» بیان کرد.

مجلس شورای اسالمی است».

جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی

علی دارابی ،قائممقام وزیر میراثفرهنگی در

در بند پنجم این نامه نیز آمده است« :به علت

و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع

این نامه نوشت .١« :اين طرح بعد معناشناسانه،

ايجاد انگيزه در حفاران غير مجاز ،با تصويب

قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایتهای

عبرتاندوزی و هويتی ميراث فرهنگی را به

اين قانون نهضت عظيمی برای حفاری غیر

جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت

امری مادی و اقتصادی تقليل داده و همچنین

قانونی در کشور ايجاد میشود كه البته به علت

میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستانشناسی

در تجارب جهانی اين نگاه در مدیريت ميراث

نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند

در کشور صورت پذیرد».

فرهنگی تغییر یافته است .٢ .اين طرح ناقض

محل کشف ،نوع الیه و امثالهم ،حتی پس از

او در پایان نامه میگوید انتظار میرود نمايندگان

كنوانسيونهای جهانی خواهد بود كه ايران از

كشف نيز ارزش باالیی نخواهند داشت چرا که

امضاكننده طرح ،با انصراف از طرح مذكور،

متقدمين پيوستن به آنها بوده است .به عنوان

موزههای ایرانی و خارجی ،آثار فاقد شناسنامه را

نگرانى و بيم را از حوزه ميراث فرهنگى دور کنند.

مثال کنوانسیون  ١٩٧٠یونسکو موسوم به

به نمایش نخواهند گذاشت».

مصیب امیر ،رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و

کنوانسیون «اتخاذ تدابیر الزم برای ممنوع کردن

دارابی در ادامه به گفتههای جامعه دانشگاهی

گردشگری هم در یادداشتی در سایت میراث آریا

و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت

کشور و انجمنها و نهادهاى علمى و تخصصى،

که رسانه وزارتخانه میراث فرهنگی است ،عواقب

غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال

درباره اینکه این طرح همسو با اصول علوم

این طرح را «بسیار ویرانگر» دانسته است.

 ١٣٥٣به آن ملحق شده است .٣ .احكامی

باستانشناسی و حفاظت از مواریث و

در بخشی از این یادداشت آمده« :مهمترین

كه دادگاههای بينالمللی جهت استرداد اشيای

ارزشهای فرهنگی نبوده اشاره کرده و میگوید

ایراد این طرح ،آسیب جبرانناپذیری به هویت

تاريخی ايران از سایر کشورها صادر میکنند،

حتی در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت،

سرزمینی کشور بهواسطه حفاریهای غیراصولی

تحتالشعاع اين موضوع قرار خواهد گرفت».

مسبوق به سابق نبوده است.

و غیرعلمی است .این طرح به خیلی عظیمی

این نامه در بند چهارم ادامه میدهد« :با عنايت

معاون میراث فرهنگی ادامه میدهد« :ممکن

از افراد غیرمتخصص این اجازه را میدهد که

به اين كه ایران به لحاظ قوانین و مقررات

است مطرح شود که حفاریها و خرید و فروش

در پی یافتن آنچه که «گنج» نامیده میشود،

حفاظت از آثار ،وضع و شرایط مناسبی داشته

غیرمجاز آثار ،یک واقعیت است که نمیتوان

محوطههای باستانی کشور را بهطور غیرعلمی

حفاری کرده و مدارک باستانشناسی موجود

مجلس مطرح شده است؛ اما اطالعی از خبر

در محوطهها را ،که تنها یک باستانشناس

مربوط به تهیه طرح و از جزئیات آن نداریم.

تحصیلکرده و کارآزموده میتواند آنها را مشاهده

من مثل شما در رسانهها بندهایی از این طرح

و مستندسازی کند ،برای همیشه از بین ببرند.

را دیدم».وزیر میراث فرهنگی گفت« :حتما

واژه «گنج» در این طرح ،وهن تاریخ و فرهنگ

در حوزه میراثفرهنگی خصوصا در حوزه مهم

است»...از نگاه امیری روشن است که در صورت

حفاری که مسئله بسیار دقیق و پیچیده است

عملی شدن این طرح ،حفارانی که قرار است

اگر خالهای قانونی وجود داشته باشد باید

فقط «دورهای کوتاه» برای کاوش گذرانده باشند،

قاعدتا وزارت میراثفرهنگی با توجه به اشرافی

تمام این مدارک ارزشمند باستانی را از بین

که به لحاظ تجربی و علمی دارد با نمایندگان

میبرند ،مدارکی که هویت سرزمینی این کشور

مجلس و کمیسیونهای تخصصی مطرح کند

را تشکیل میدهند.

و آن خال پر شود .یعنی نیازی که ما در قسمت

وزیر :من هم در رسانهها خواندم

قانونی داریم باید برطرف شود».

سکوت عزتهللا ضرغامی هم سرانجام شکست.

او اضافه کرد« :قانون جامع وزارت میراثفرهنگی،

او روز چهارشنبه هفته پیش در حاشیه مراسم

گردشگری و صنایعدستی آخرین مرحله خود

رونمایی از شناسنامه بینالمللی خودروی

را در شورای معاونان طی کرد و با بیش از ۱۰۰

تاریخی ،در جمع خبرنگاران گفت که طرح را در

ماده که در آن تمام حوزههای وزارتخانه را مطرح

رسانهها خوانده و جزئیاتی درباره آن نمیداند.

کردیم آماده است که در صورت تصویب آن،

«طرحی را امروز در رسانهها دیدیم که بهعنوان

هر سند قانونی که مغایر با این قانون باشد لغو

طرحی است که از سوی تعدادی از نمایندگان

میشود».

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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جامعه محلی حاشیه پناهگاه حیاتوحش مهروئیه به «پیام ما» درباره حریق درجنگلهای کهوراین منطقه گفتند

درختان منجر میشود».

به جای لودر ،پهپاد بفرستید

امکان افزایش سطح

به گفته لطفی پرسنل محیط زیست تالش کردند
آتش را خاموش کنند اما توان آنها برای این کار

زیر کشت وجود ندارد

محدود بود .او میگوید« :آتش که شروع شد
شلنگها را به هم چسباندیم تا آتش را خاموش

رئیس

کنیم ،مشکالت هم کم نبود ،پوشش گیاهی

اگر زمان آتشسوزی باد شدیدی میوزید نه تنها تمام جنگل سوخته بود بلکه روستای «مهروئیه پایین» هم درگیر حریق میشد

حوضههای جنوبی شرکت مدیریت منابع آب

منطقه به گونه ای است که چند الیه برگ روی

ایران گفت :اکنون به دلیل تغییر شرایط بارش

هم قرار گرفته است ،همین عامل هم سبب شد

در کشور تدوین و اجرای الگوی کشت متناسب

پای چند نفر دچار سوختگی شود و جراحات

با موجودی منابع آبی ضروری است.

جزئی داشته باشیم .عالوه بر اینکه در این حریق

به گزارش ایرنا «مهرزاد احسانی» افزود :گرچه

شلنگها در چند نقطه دچار سوختگی شدند و با

اقدامهایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای

پیشروی حریق ،نیروی انسانی که برای اطفا آمده

تدوین الگوی کشت در سالهای اخیر انجام

بودند ،ناچار به عقب نشینی شدند».

شده ،اما ضرورت دارد این الگو متناسب با

دهیار روستای مهروئیه پایین اضافه میکند:
«با نگهبان و محیطبان و بدون تجهیزاتی مثل
پهپاد نمیشود مهروئیه را حفظ کرد .زمانی که
محیطبان برای گشتزنی به یک نقطه میرود
ممکن است در گوشهای دیگر حریق آغاز شود.
با ماشین و لودر هم کار پیش نمیرود ،آنها 1000
لیتر آب میآورند که خیلی زود تمام میشود و
ناچار میشوند برگردند و دوباره مخزن خود را پر
کنند .تنها پهپاد است که میتواند جان مهروئیه
را نجات دهد».
«شرق جنگلهای مهروئیه زمینهای کشاورزی
است ،زمینهایی که در آنها گندم کشت میشود و
همین فصل ،زمان برداشت آنها از سوی کشاورزان
است .اگر آتش به شرق میرسید ،عالوه بر

موجودی آب هر حوضه آبریز باشد تا بتوان از

ماشینها به واسطه نرمی
زمین در جنگلهای کهور گیر

و نیمهخشک است و منابع آب آن با وضعیت

میافتند و رانندهها میترسند
برای اطفای حریق وارد منطقه
شوند ،همچنین برای اینکه
لودر یا ماشین آتشنشانی
برای رسیدن به حریق نیاز به
جاده دارند که همین موضوع به
تخریب منطقه و از بین رفتن
درختان منجر میشود

| ایرنا |

| روزنامهنگار |

درخت دیگر ،لحظه به لحظه ذخیره ارزشمند جنگلهای کهوربیش ازپیش آب برود ،بیآنکه تجهیزات چندان کافی باشد تا حریق را مهارکند.

کردند تا بتوانند دسترسی به آب پایدار برای
شرب ،بهداشت و کشاورزی داشته باشند.
رئیس حوضه آبریز زهره -جراحی و حوضههای
جنوبی خاطرنشان کرد :به دلیل آنکه در گذشته
امکان حفر چاههای عمیق و انتقال آب آن به
دوردستهای رودخانهها وجود نداشت و نبود
رودخانه نیز در بسیاری از نقاط ،مردم برای
استفاده از منابع آب زیرزمینی اقدام به حفر

توسعه داده و با آن سازگار شده بودند.
احسانی گفت :آن چیزی که در  ۵۰سال اخیر

نماند» لطفی با بیان این مطلب به «پیام ما»

رخداده و موجب تغییر شده آن است که با

درباره منشا حریق میگوید « :درباره اینکه حریق

ورود برق و فناوری امکان پمپاژ آب به ارتفاعات

چطور شروع شده ،هیچکس اطالعی ندارد ،برخی

که پیشتر نبود فراهم شد ،همین امر امکان

میگویند به واسطه وجود شیش ه و حالت ذرهبینی

خ و برگهای جنگل کهورجلو میکشید و پیش میرفت تا با خاکسترشدن هردرخت و سرخ شدن شاخههای
بود .آتش همچنان خودش را ازمیان شا 

مردمان زندگی خود را در کنار رودخانهها پایدار

همچنین کشاورزی خود را بر این اساس

حریق جلو میرفت تا چیزی از زندگی مردم باقی

| فاطمه باباخانی |

چینش متفاوت پراکنش بارشها روبهرو است،

قنات کرده و نیازهای خود را برطرف میکردند؛

هم آتش میزد ،گندمهای خشک میسوختند و

بودند .همین هم شد که گرچه جمعی از اهالی مهروئیه باال ،سرگُ ریج ،حیدرآباد برای خاموش کردن آتش رفتند اما حضورمهروئیه پایینیها پررنگتر

منابع موجود آب به خوبی بهره گرفت.
او ادامه داد :از گذشته در کشورمان که خشک

سوختن درختان کهور ،اسکنبیل و قیچ ،مزارع را

صبح سهشنبه بیستم اردیبهشت آتش درپناهگاه حیاتوحش مهروئیه زبانه کشید ،اهالی روستای «مهروئیه پایین» ،ازباقی روستاها به حریق نزدیکتر

حوضه

آبریز زهره-

جراحی

و

توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت

شدن آن است و یا عوامل دیگر ،ولی هیچکس

در نقاط دورتر را فراهم کرد و استفاده از منابع

نمیداند چرا آتش شروع شده است».

آب بیشتر شد.

حسام حسینی فرماندار فاریاب اما در

ن کرد :از طرف دیگر رشد روزافزون
او بیا 

گفتوگویی که با «راه آرمان» داشته اعالم

جمعیت و افزایش نیازهای غذایی سبب شد با

کرده طبق اعالم تیم های آتش نشانی علت

ساخت سدها و انتقال آب همسطح زیر کشت

این آتشسوزی عامل انسانی است .به گفته او

افزایش یافته و هم تامین آب انجام شود.

صالح اصغری از اهالی مهروئیه پایین است که از

کیلومتری جنوب غربی جیرفت قرار گرفته از

ویژهای به آن میبخشد ،البته زمانی که از این

است که پهپاد را به آسمان بفرستیم و از آنجا

سطح آتشسوزی جنگلهای مهروئیه فاریاب

همان ساعات اولیه برای خاموش کردن آتش به

جمله مناطق چهارگان ه سازمان حفاظت محیط

عرصهها به عنوان جنگلهای کهور یاد میکنیم

آتش را خاموش کنیم ،لودر در این زمینه تنها

در ابتدا پنج هکتار بوده اما به دلیل کمبود

دل حریق زد ،او به «پیام ما» میگوید« :مردم

زیست است که ثبت آن به اوایل دهه  50شمسی

به این معنا نیست که گونههای دیگر در آن

میتواند نقش پشتیبان را داشته باشد».

امکانات این آتشسوزی به  ۱۵هکتار و هم

در ساعات اولیه مانع پیشروی شدند اما کار اصلی

برمیگردد .در سال  1350این منطقه با هفت هزار

یافت نشود .در واقع این جنگلها هم به واسطه

او در همین رابطه به رایزنیهایی اشاره میکند

اکنون به  ۳۵هکتار رسیده است.

را آتشنشانهای شهرستان کهنوج فاریاب و بلوک

هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم شده

گونه کهور اهمیت دارند و هم به واسطه دو گونه

که در حال انجام آن با مقامات استانی برای در

نخستین حریق در جنگلهای مهروئیه فاریاب

به همت نیروهای پیاده محیط زیست جیرفت

و چهار سال بعد به واسطه اهمیتی که داشت

اسکنبیل و قیچ.

اختیار گرفتن پهپاد هستند و میافزاید« :اگر

در سال  1401در  20اردیبهشت ماه آغاز شد و

عنبرآباد و کهنوج ،تعدادی از اعضای اداره راه و

سطح حفاظتی آن افزایش یافته و عنوان پناهگاه

اصغری ،فعال محیط زیست ساکن در روستای

زمان حریق باد شدیدی هم میوزید نه تنها

نیروهای مردمی و دولتی و  ..توانستند آن

شهرسازی کهنوج و سایرین انجام دادند ،ساعت

حیاتوحش به آن داده شد .گرچه در سالهای

مهروئیه پایین ،معتقد است اگر در زمان آغاز

تمام جنگل سوخته بود بلکه مهروئیه پایین هم

را مهار کنند .با این حال از صبح جمعه 23

سه عصر هم لودر رسید و راه را باز کرد».

ابتدایی انقالب مانند سایر مناطق ،جامعه محلی

حریق یک پایگاه آتشنشانی یا یک دستگاه لودر

میسوزاند و خسارتهای جبرانناپذیری به بار

اردیبهشت بار دیگر حریق در این منطقه آغاز

بهگفته این فعال محیط زیست روستای مهروئیه

حاشیه پناهگاه نسبت به تصرف بخشی از اراضی

در منطقه بود بیش از  35هکتار از جنگلهای

میآورد».

شده است .حریقی که بار دیگر به جان کهورهای

پایین  ۱۸ساعت طول کشید تا حریق با ورود ۶

آن اقدام کردند با این حال بخش بزرگی از منطقه

کهور طعمه آتش نمیشد و در همان ساعتهای

جلگهای بودن زمین همچنین اطفای زمینی

منطقه افتاده و از آنها قربانی میگیرد .نکته تلخ

دهیار های شهرستانهای

دستگاه آتشنشانی

یعنی  ۵,۵۸۲هکتار آن تحت مدیریت سازمان

اولیه میتوانستند آن را مهار کنند .او میگوید:

حریق را با دشواری روبهرو میکند .دهیار

اینکه جستجوی نام «جنگلهای کهور مهروئیه»

اطراف و سه دستگاه لودر مهار شود .او میافزاید:

حفاظت محیط زیست باقی ماند .پناهگاه حیات

«تا زمانی که ماشینهای آتشنشانی و لودرها

روستای مهروئیه پایین با بیان این مطلب

در اینترنت تنها به برخی اطالعات درباره اهمیت

ل کهور مهروئیه آنقدر اهمیت
« در حالی که جنگ 

وحش مهروئیه هم زیستگاهی برای یک گونه

برسند ،ما زمان زیادی را از دست داده بودیم و

توضیح میدهد« :ماشینها به واسطه نرمی

این منطقه محدود و غالب خبرها به حریق

دارد که در یونسکو هم ثبت شده شاهد بودیم

نایاب پرنده یعنی «جیرفتی» است و هم

بخشهای بیشتری از جنگل سوخته بود».

زمین در جنگلهای کهور گیر میافتند و رانندهها

مربوط میشود .حریقی که هر چند سال
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زیستگاه خرس سیاه آسیایی به حساب میاید.

سلمان لطفی دهیار روستای «مهروئیه» پایین

میترسند برای اطفای حریق وارد منطقه شوند،

یکبار بخشی از این ذخیره ارزشمند را میبلعد

و خاکستر شد».

همچنین این پناهگاه حیاتوحش جزو آخرین

راهکار اطفای حریق را نه تجهیزاتی مانند لودر

همچنین برای اینکه لودر یا ماشین آتشنشانی

و خاکستر میکند .در مقابل جستجو درباره

پناهگاه حیات وحش مهروئیه که در محدوده

بازماندههای جنگلهای جلگهای کهور در جنوب

و ماشین آتشنشانی بلکه استفاده از پهپاد

برای رسیدن به حریق نیاز به جاده دارند که

مدیریت حریق در این منطقه و تامین تجهیزات

آبریز و رودخانهها به این شکل است که نظم

شهر فاریاب و  60کیلومتری شمال کهنوج و 100

شرق ایران است که همین موضوع اهمیت

میداند .او به «پیام ما» میگوید« :تنها راه این

همین موضوع به تخریب منطقه و از بین رفتن

و امکانات برای آن به جایی نمیرسد.

همیشگی آنها دچار اختالل شده است.

گاز طبیعی ،سوختی برای حرکت به سوی توسعه پایدار
صادرکننده

به گزارش ایسنا ،محمد حامل با بیان

جایگاه برجستهای در دنیای انرژی دارد.

گاز (جیئیسیاف) نیاز صنعت گاز به

اینکه ایران یکی از نخستین کشورهایی

او با تاکید بر اینکه ایران همچنین در

دبیرکل

مجمع

کشورهای

سرمایهگذاری تا سال  ۲۰۵۰را حدود ۸

بود که حاکمیت خود را بر منابع نفتی خود

سال  ۲۰۰۱یکی از کشورهای موسس

تریلیون دالر دانست و گفت :گاز طبیعی

پس گرفت ،اظهار کرد :ایران عضو موسس

مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود و

برای کشورهای در حال توسعه ،سوختی

اوپک و دارای یکی از بزرگترین ذخایر

سومین نشست سران هم طی سال ۲۰۱۵

برای حرکت به سوی توسعه پایدار است.

گاز طبیعی اثباتشده در جهان است و

در تهران برگزار شد که من با افتخار در

آن شرکت کردم ،گفت :هماکنون ایرانیان

فزاینده در جهان شناخته شده است که

در همه سطوح دبیرخانه شاغل هستند
و بیشترین تعداد کارکنان در میان

آینده روشنتری دارد ،اظهار کرد :تازهترین

کشورهای عضو در مقر مجمع کشورهای

نسخه چشمانداز جهانی گاز تهیهشده از

صادرکننده گاز در دوحه قطر را به خود

سوی جیئیسیاف نشانگر آن است که

اختصاص دادهاند که نمادی از مشارکت

گاز تا سال  ۲۰۵۰با سهم  ۲۷درصدی

مثبت ایران در جیئیسیاف است.

به سوخت شماره یک در ترکیب انرژی

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

اولیه جهانی تبدیل میشود و همراه با

با بیان اینکه گاز طبیعی بهعنوان سوخت

انرژیهای تجدیدپذیر ،بستر تولید برق را

هیدروکربنی

سریعترین

دارای

کشور میزان سطوح زیر کشت اراضی کشاورزی
برخوردار از رودخانهها افزایش یافته و بر همین

تنها راه این است که پهپاد را
به آسمان بفرستیم و از آنجا
آتش را خاموش کنیم ،لودر در
این زمینه تنها میتواند نقش
پشتیبان را داشته باشد

اساس منابع آب تکافوی این میزان سطح زیر
کشت را نمیدهد و این امر چالشی را بین
باالدست ،میان دست و پاییندست رودخانهها
و سدهای تامین کننده آب ایجاد کرده است.
رئیس حوضه آبریز زهره -جراحی و حوضههای
جنوبی شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه
کرد :این چالش در زمانهایی است که بارشها
کمتر از نرمال است که با کاهش بارش تعادل
منابع آب بههمخورده و موجب تغییر تامین
آب میشود.
احسانی افزود :در دو دهه اخیر در اکثر
حوضههای آبریز کشور به یک توسعه ناپایدار
رسیدهایم و در عمل امکان افزایش سطح زیر
کشت وجود ندارد و حال و هوای حوضههای

او گفت :ما بهعنوان تامینکننده آب کشور در

 ۲۶درصد در دهه گذشته افزایش داشته و

رشد

این مسئول ادامه داد :اکنون در اغلب نقاط

برنامهای مطرح کردیم که دیگر امکان ایجاد
تعهد جدید و توسعه اراضی کشاورزی در
حوضههای آبریز فراهم نیست و باید خود را
با میزان آبی که اکنون وجود دارد ،سازگار کنیم،
این سازگاری از جنبههای مختلف است به این
معنا که الگوی کشت باید متناسب با منابع آب
شود و باید از کشت محصوالتی که نیاز آبی
باالیی دارند ،پرهیز کرد.
رئیس حوضه آبریز زهره -جراحی و حوضههای
جنوبی شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید

تشکیل خواهد داد.

کرد :باید الگوی کشت متناسب با منابع آب
موجود تدوین شود ،البته وزارت جهاد کشاورزی

خبر

 ۱۰هزارمگاوات انرژی تجدیدپذیردرسطح کشورتولید میشود
معاون

وزیر نیرو

و

رئیس

سازمان

انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی
برق (ساتبا) گفت :طبق هدفگذاری شده
در دولت سیزدهم  ۱۰هزار مگاوات انرژی
تجدیدپذیر در سطح کشور تولید میشود که
سهم سال  ۱۴۰۱با کمک مجلس تصویب
شده است.
به گزارش ایرنا ،محمود کمانی افزود :بر این
اساس

ایجاد چهار هزار مگاوات نیروگاه

خورشیدی به تصویب رسید که مجوزهای الزم
منابع الزم برای ایجاد زیرساختهای مورد
نیاز در بودجه  ۱۴۰۱دیده شده است.
این مسئول از مجموعههای سرمایه گذار
در این حوزه به ویژه برق منطقهای ،توزیع
نیروی برق و استانداری خواست در این
حوزه همکاری و مشارکت بیشتری داشته
باشند و به عبارتی از فرصت به وجود آمده
نهایت استفاده را ببرند.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای
تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با
بیان اینکه در زمان حاضر تضمین و اسناد
آن چیزی که در بحث اسناد و مناقصه مهم
بوده ساختگاهها است.
او با اشاره به اینکه در این مدل ما ساختگاهها
را به مناقصه میگذاریم ،اظهار داشت :در

کمبودی در تامین تخم مرغ نداریم
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار با بیان

مازاد تولید مواجه شویم.

مدلهای قبلی سرمایهگذار خود به تامین

او با بیان اینکه وقتی ساختگاهها به

زمین و اخذ مجوزهای الزم اقدام می کرد

مناقصه گذاشته میشود ،تفاهمنامهای با

که در این مدل با کمک استانداریها ،برق

استانداریها به امضا میرسد ،گفت :معنی

منطقهای توزیع نیروی برق این ساختگاهها

انجام این کار این است مجموعه حاکمیتی

و آنها را به مناقصه

زمین را در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد

را مشخص میکنیم
میگذاریم.

و از این مجموعه پذیرفتنی نیست که یک

کمانی در خصوص اجرای این مدل افزود:

نهاد اعالم کنند که زمین موردنظر دچار

حین این کار این کار ویژگی های الزم برای

مشکالتی است .

انتخاب زمین نیروگاههای تجدیدپذیر مدنظر

این مسوول از متولیان امر خواست در مرحله

قرار میگیرد از جمله تبدیل پتاسیل به

نهایی همان مشخص شدن ساختگاهها

انرژی ،کیفیت برخورداری الزم برای اتصال

همکاری های الزم داشته باشند تا با تایید

به شبکه فعال ،نبود معارض زمین ،و مباحث

مهمترین مسئول استانی کارها شتاب

دیگری را در بر میگیرد.

بیشتری داشته باشد.

جامعنگری درباره منابع آب انجام میشود؛
یعنی برای تخصیص آب یک حوضه همه

اینکه هیچ کمبودی در تامین تخم مرغ

او با بیان اینکه دولت باید خرید انجام دهد

نداریم گفت :نظام بانکی کشور باید به

تا به واحدهای تولیدی خسارت وارد نشود،

تجهیز  ،نوسازی و جوانسازی صنعت

اظهار کرد :اگر بخواهیم بازارهای هدف را حفظ

مرغداری کمک کند.

کنیم و نگذاریم که این بازار ها از دست بروند

به گزارش ایسنا ،محمد مرادی زیارانی با

باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که

بیان اینکه تخم مرغ قوت غالب مردم و یک

قیمت جدید با قیمت های صادراتی همخوانی

کاالی استراتژیک است ،گفت :این کاالی

ندارد .پس الزم است که پرداخت مشوقهای

استراتژیک خصوصا برای قشری از جامعه

صادراتی در دستور کار دولت قرار گیرد.

اجزای حوضه مدنظر قرار گرفته و بر اساس
یک سری شاخصها آب بین ذینفعان
تقسیم میشود.
او اضافه کرد :االن تالش میشود تخصیصها
در حوضههای آبریز بر اساس یک نگاه یکپارچه
انجام شود و در این زمینه رسالت پرهیز از
ایجاد تعهد جدید و حفاظت از حقابههای که
در رودخانه از گذشته وجود داشته است و با
اصالح الگوی کشت یک بهینهسازی در برداشت

مرادی همچنین اضافه کرد :در حال حاضر

به دستشان برسانیم.

ضریب تبدیل تخم مرغ خوراکی  ۲.۷است.

او ادامه داد :با تغییر نرخ ارزی که اتفاق

از نظر میانگین سنی صنعتی داریم که از

افتاده تولیدکنندگان تمهیداتی را اتخاذ کرده

یعنی نیازمند

میانسالگی رد شده است

گذشته تخصیصهایی که داده میشد بهصورت
طرح و موردی بود ،اما اکنون این امر با یک

اند .همچنین سرمایه در گردشی که تولید

نوسازی و جوانسازی تجهیزات هستیم.

کننده نیاز دارد پس از تغییر نرخ ارز تفاوت

او عنوان کرد :حتم ًا دولت باید به ما کمک

بسیاری با میزان نقدینگی که از قبل استفاده

کند .ارتباط سیستم بانکی با بدنه تولیدکننده

می کردند ،پیدا کرده است.

بیشتر شود و سیستم بانکی به تجهیز و

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار اضافه کرد:

نوسازی و جوانسازی صنعت مرغداری کمک

نظام بانکی کشور یا هر منابعی که دولت آن

کنند .اگر تامین ارز با نرخ جدید به صورت

را در نظر گرفته باید به تولیدکننده و مرغدار

مستمر اتفاق بیفتد این می تواند در صنعت

کمک کنند تا آنها بتوانند سرمایه در گردش

ما رقابت ایجاد کند .همچنین مقداری از

مورد نیاز خود را تامین کنند.

نهادههای مورد نیاز توسط تولید کنندگان

او تصریح کرد :پیشبینی میکنیم با

تامین شود .زیرا وقتی پای تولید کننده

شروع فصل گرم کاهش مصرف فصلی

وسط میآید با حداقل هزینه این اتفاق

تخم مرغ داشته باشیم .از طرفی با توجه

خواهد افتاد و قطع ًا با قیمتهای بهتر به

به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود که با

دست تولید کننده میرسد.

و مصرف آب ایجاد شود.

از نظر میانگین سنی صنعتی
داریم که از میانسالگی رد
شده است یعنی نیازمند
نوسازی و جوانسازی
تجهیزات هستیم

آگهی مفقودی
سند

کمپانی

و

برگ

سبز

(شناسنامه)خودروی سواری پراید
مدل  1387به شماره انتظامی
379ج65ایران49

و

شماره

موتور  2283615و شماره شاسی
 s1412287692306بنام محمد
سپهری زاده مفقود شده و از
درجه اعتبارساقط میباشد.

کهگیلویه و بویراحمد

مناقصه این مهم نهایی شده است ،ادامه داد:

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار:

باید مورد حمایت قرار بگیرد تا بتوانیم آنها را

آن از شورای اقتصاد اخذ شده و همچنین

در چند سال اخیر دنبال آن بوده است.
احسانی در ادامه درباره تخصیص آب افزود :در
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م وبر
بو 

در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است .آیا
یک رویه تازه در شهرداری در جریان
است ،مسئوالن شهری درختان را برای

حاشیهنشینی در تبریز

بیاطالعند؟ رئیس کمیسیون محیط

حاشیهنشینی در تبریز در هفته آتی خبر داد و

زیست
اعترافی

همراهی استانداری است.

صریح

اینباره

در

آرش حسینی میالنی ،رئیس

داشت.

کمیته محیط زیست شورای
پنجم شهر تهران :عموما

برای اظهار نظر در این حوزه سازمان

اردیبهشتماه ،در جلسهی بررسی مشکالت

پروژههای عمرانی شهر تهران

بوستا نها و فضای سبز است که به

طرحهای عمرانی شهرداری منطقه  ۴تبریز ،از

عنوان متولی پیگیر این موضوع است

آغاز به کار قرارگاه مسکن حاشیهنشینی در تبریز

از نظر اثر محیط زیستی در

و انصافا نیز در این زمینه دغدغه دارند

در هفته آتی خبر داد و گفت :برنامه ما ایجاد یک

اداره کل محیط زیست بررسی

و اگر احساس کنند جایی به درختان

ساختار مدون برای ساماندهی حاشیه نشینی در

میشوند و عموما تا پیوست

آسیبی میرسد حتما جلوی این ماجرا

حوزه مسکن با همراهی استانداری است.

اجتماعی نداشته باشند ،به

را میگیرند .مگر اینکه ببینیم یک

او افزود :همراهی معاون فنی و عمرانی استاندار

آنها بودجهای تعلق نمیگیرد

پروژه عمرانی در شهر تهران وجود

با شهرداری تبریز در حوزه مسکن حاشیهنشینان

داشته باشد که تعدادی درخت مانع از

جای قدردانی دارند و تالش داریم از هفته آینده

اجرای آن باشد و ما نمیتوانیم یک

قرارگاه مسکن حاشیهنشینی را عملیاتی کنیم.
هوشیار ،با اشاره به برنامههای قرار خدمت

پروژه عمرانی بزرگ را متوقف کنیم.

شهرداری تبریز گفت :در این طرح بخشهای

اردیبهشت فصل مناسب

یا ممکن است معضلی در یک منطقه
| ایرنا |

شهری وجود داشته باشد و برای حل
آن ممکن است نیاز به جابجایی چند
درخت باشد و پروژه متوقف شود

میکنند تا روز پنجشنبه در قرار خدمت منطقه

بهواسطه اینکه چند درخت را نخواهیم

جمع بندی شود .شهردار تبریز ،اضافه کرد :تالش

«پیام ما» سریال جابهجایی درختان تهران را بررسی کرده است

داریم با احصای مشکالت منطقه و دعوت از
دیگر نهادهای خدمترسان شهری و درگیر با
از روابط عمومی شهرداری تبریز ،تاکید کرد:

دشمنی طرحهای توسعه شهری با درختان

حضور استاندار و مدیران کل ادارات است که با

آرش حسینی میالنی ،رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهرتهران:

طرحها ،نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.به نقل
برنامهریزی مدیریت شهری ،حضور در یکی از
مناطق دهگانه شهرداری در روزهای پنجشنبه و
پیگیری طرحهای عمرانی و مشکالت منطقه با
یک همگرایی سریع به نفع مردم ،مشکالت و

اگرجابهجایی درزمان مناسب صورت نگیرد اصال درختان مستقرنمیشوند و این موضوع تفاوتی با قطع درختان پیدا نمیکند

مسائل پروژههای عمرانی حل شود.

دو آتشنشان در حادثه

باشد که تعدادی درخت مانع ازاجرای آن باشد ،ما نمیتوانیم یک پروژه عمرانی بزرگ را متوقف کنیم

| سوگل دانائی |

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

| روزنامهنگار |

شهرداری اصفهان از اطفای حریق یک انبار چینی
و بلور در خیابان هاتف خبر داد و گفت :در این
عملیات سه آتشنشان دچار مصدومیت شده

دقیقه امشب (پنجشنبه ۲۲ ،اردیبهشت) انبار
چینی و بلور در خیابان هاتف ،کوچه میرعماد
دچار حریق شد .این انبار با وسعتی حدود ۷۰۰
متر در مجاورت شش مغازه صنایع دستی و انبار
چوب قرار داشت.او با بیان اینکه با اقدام سریع
آتشنشانان تنها بخشی از انبار دچار حریق شد

نشدند ،اما سه آتشنشان دچار مصدومیت شدند
از آتشنشانان دچار دود زدگی شدید شد و هر
سه به بیمارستان اعزام شدند.سخنگوی سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
افزود :این حریق در لحظات اولیه کنترل شد،

میرسد که حضورشان ،گسترش یک پروژه عمرانی در شهر را محدوده کرده و از منطقه  ۱۷جابهجایشان کردهاند .شهروندان یک روز از
جابهجایی و قطع شدنشان در روز روشن در فرحزاد خبر میدهند و یک روز دیگر اهالی منطقه  ۶تهران از قطع تعدادی از آنها در شب
تاریک تصاویری به کانا لهای شهری میفرستند .درختان که  ۱۵اسفند هرسال مایه نشاط و حیات شهری میشوند ،حاال به گفته رئیس

که حتی قوانین هم پشتشان نیست.

با اعالم این خبر ،اظهار کرد :ساعت  ۲۰و ۲۸

که دو نفر از ناحیه دست مصدوم شده و یک نفر

درختان تهران مدتی است که سر جای خود بند نیستند .یک روز خبر جابهجایی آنها از چیذر به پارک قیطریه منتشر میشود و یکبار خبر

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نمیتوان یک پروژه عمرانی بزرگ را به دلیل حضورشان متوقف کرد .درختانی

و به بیمارستان اعزام شدند.فرهاد کاوه آهنگران

و حریق به مغازههای مجاور سرایت نکرد ،گفت:

وجود داشته باشد که چند درخت
جلوی یک فعالیت عام المنفعهای
برای مردم است و مردم میخواهند از
این خدمات استفاده کنند حتما با آن
موافقت میکنیم :حتی اگر در فصل
مناسب نباشد و چند درخت باشد که
با چارچوب خود و توسط دستگا ههایی
درختان را جابجا کند.

دشمنی توسعه شهری

جابهجایی درختان موسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران
شروع ماجرای درختان در قرن
جدید بود .ماجرای دادخواهی
از درختانی که به نظر میرسد
هر پروژهی عمرانی با حضور

اما پاکسازی حریق زمانبر است و باید دود از

آنها دشمنی دارد

منطقه تخلیه شود.به گزارش سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ،او با اشاره به
اعزام  ۱۷ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه،
گفت :با توجه به اهمیت حریق و حراست از بازار
بزرگ اصفهان ،ایستگاهها با امکانات کامل به
محل حادثه اعزام شدند و تمهیدات الزم را انجام
دادیم که خوشبختانه این حادثه ختم به خیر شد.

جابهجایی درختان موسسه ژئوفیزیک

که باز هم پایش به پارلمان شهری

دانشگاه تهران شروع ماجرای درختان

باز شد و رئیس کمیسیون معماری

صورت غیر اصولی و با کمک جرثقیل

در قرن جدید بود .ماجرای دادخواهی از

و

این

از ریشه قطع شدند .او تاکید کرد :در

درختانی که به نظر میرسد هر پروژهی

جابهجایی مجوز کمیسیون ماده  ۷که

پاسخ به اعتراض مردم به این اقدام

عمرانی با حضور آ نها دشمنی دارد.

باید براساس ارزش اکولوژیک و محیط

ضد محیط زیستی شهرداری اعالم

درختانی که گفته میشد برای تجهیز

بن درختان مجوز جابهجایی درختان را

کرده که به خاطر این پروژه درختان

و توسعه ایستگا ههای لرزهنگاری قطع

صادر کند ،نداشته و شهرداری منطقه

را جابجا میکنیم ۹۰ .درخت در اینجا

شدند .اعضای شورای شهر تهران که

یک درخواستی در اینباره به کمیسیون

ریشه کن شده در حالی که منطقه

انگشت اتهامشان را به سمت دانشگاه

مطرح نکرده است .ناصر امانی ،دیگر

 ۱۷سرانه فضای سبز کمی دارد و از

تهران گرفته بودند ،ادعا میکردند که

عضو شورای شهر تهران که موضوع

شهردار منطقه میخواهم این موضوع

دانشگاه تهرانیها ،با ماموران شهرداری

درختان موسسه ژئوفیزیک را اولین

را رسیدگی و پاسخگو باشند که چرا

زد و خورد کردند .جابهجایی  ۲۰۰نهال

بار مطرح کرده بود ،همچنین گفت که

جابجایی درختان در این فصل اتفاق

و قطع  ۵۰درخت در نهایت رد شد و

اکنون فصل جابهجایی درختان نبوده و

افتاده است.

شهرسازی

شد

مدعی

که

با درختان

دیروز معاون برنامهریزی و توسعه

شهرداری کجسلیقگی کرده است.

هفته گذشته نیز یکی از کانا لهای

دانشگاه تهران در گفتوگو با ایسنا

درختان منطقه  ،۱۷تذکر بعدی اعضای

شهری ویدیوهایی از قطع درختان در

تاکید کرد که شهرداری عدم قطع

شورای شهر تهران بود .مدتی پیش

منطقه فرحزاد منتشر کرد .ویديوها از

درختان را پذیرفته است .قطع درختان

سوده

رئیسه

قطع درختان سبز میوه در این منطقه

در منطقه یک ،هم قسمت دیگری از

شورای

به

خبر میدادند ،درختکشی که هنوز

درختان

شهرداری منطقه  ۱۷گفت که براساس

موضع رسمی از سوی مدیریت شهری

سریال

دنبالهدار جابهجایی

نجفی،

عضو

شهر تهران

هیات

در تذکری

بود .تصاویر قطع شبانه درختان در

شواهد میدانی از  ۲۰فروردین سال

به همراه نداشته است.

چیذر برای ساخت پارکینگ ،واکنش

 ۱۴۰۱درختان سبز دو الین شمالی و

جابهجایی و قطع درختان سریالی در

اهالی منطقه را در پی داشت .سوژهای

جنوبی را هآهن تهران -اهواز به بهانه

ما ههای اخیر اما چند پرسش اساسی

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یکمرحله ای
نام و نشانی مناقصه گزار :اداره کل زندانهای استان کرمان به آدرس بزرگراه امام خمینی (ره) جنب اداره کل تعاون

موضوع مناقصه  :اجرای سیستم پکیج فلزی پیش ساخته تصفیه خانه فاضالب زندان کهنوج

برآورد اولیه پروژه  :هجده میلیاردریال ( 18 000 000 000ریال) شامل اجرای ابنیه میباشد .

مبنای قرارداد فهرست بهای سال  1401سازمان برنامه و بودجه کشورو اعتبارآن ازمحل بودجه طرحهای عمرانی بصورت نقدی می باشد .
مدت اجرای کار ( 2 :دو) ماه

تضمین شرکت در مناقصه :برابر نهصد میلیون ریال( 900 000 000ریال ) است که باید

پیشنهادهای قیمت بایستی تا سه ماه پس از تاریخ بازگشایی قیمتها معتبر باشند .

تاریخ بازگشایی پاکات :بازگشایی پیشنهادات ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ

بصورت نقدی و یا ضمانتنامه معتبر طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه

 1401/3/9در محل اداره کل زندانهای استان کرمان واقع در بزرگراه امام خمینی (ره)

شود و تا سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پاکات اعتبار داشته باشد تمام اسناد مناقصه

جنب اداره تعاون انجام می پذیرد .

باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ارائه شود .

ارزیابی توان اجرای کار کلیه پیمانکاران قبل از بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت

شرکتهای پیمانکاری می بایست دارای گواهینامه تشخیص صالحیت با پایه (5پنج)

(پاکت ج) توسط کمیته فنی مناقصه گزار انجام می گیرد .

ابنیه یا تاسیسات و ظرفیت خالی برای قبول تعهدات بوده و موقع تحویل گرفتن اسناد

ارائه اسناد و مدارک ارزیابی پیمانکاران شامل اساسنامه شرکت و آگهی ثبت

مناقصه گواهینامه معتبر خود را ارائه نمایند .

نوع مناقصه :مناقصه مذکور به صورت یک مرحله ای برگزار می شود .

برنده مناقصه می بایست توان ارائه ضمانتنامه بانکی جهت انجام تعهدات به

وزیران الزامی است.

میزان%5مبلغ پیمان راداشته باشد .

مهلت دریافت اسناد :مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه  1401/2/18تا
ساعت  18روز شنبه  1401/2/24می باشد.

مهلت تکمیل و تحویل اسناد :تا  18روز یکشنبه مورخ  1401/3/8قابل می باشد.

مهلت تحویل پاکت (الف) پیشنهادات حداکثر تا ساعت 12صبح روز یکشنبه

مورخ  1401/3/8و بارگزاری اسناد در سامانه تا ساعت  18روز یکشنبه مورخ
محل تحویل پاکت (الف) دبیرخانه اداره کل زندانها به آدرس باال میباشد.

استان آرذبایجان رغبی

درختان و محیط زیست

به روزنامه

پیام ما توضیحاتی میدهد .به گفته او
فضای سبز تهران به لحاظ گستردگی
و وسعت در  ۲۰سال اخیر قابل توجه
شده است :عموما پروژههای عمرانی
در اداره کل محیط زیست بررسی
میشوند و عموما تا پیوست اجتماعی
و محیط زیستی آ نها لحاظ نشود
به آ نها بودجهای تعلق نمیگیرد .او
میگوید پیوستهای محیط زیستی
عمرانی

ضمانت

عموما

اجرایی نه تنها در تهران بلکه در
اجرای پروژهها در سایر نقاط کشور هم
ندارند .میالنی از برخوردهای گازانبری
با درختان در سا لهای گذشته مثال
میزند و میگوید« :در دوره شهرداری
آقای قالیباف یک شبه اتوبان احداث
میشد

و

به

جابهجایی

مربوط است .آیا اردیبهشت ماه که
فصل

فتوسنتز درختان

مناسبی
است؟

برای

است

جابهجایی
میگوید،

میالنی

جنگلی

به

دلیل

احداث پروژه عمرانی فدا میشد ،در
این خصوص هم قانونی وجود ندارد
و مسئوالن شهری تاکنون به دلیل
این موضوع در دستگا ههای نظارتی
مواخذه نشدند .به همین دلیل هم
عموما ریسک تخریب محیط زیست
را میپذیرند ».میالنی درباره درختان
منطقه فرحزاد اما نظر دیگری دارد و
معتقد است که درختان و باغات در
آن ناحیه دارای حقوق عرفی هستند و

برای

جابهجایی

درختان
اردیبهشت

نیست

عموما

و

جابهجایی با توجه به بن و ارزش
اکولوژیک درخت در اسفند توصیه شده
است :اگر جابهجایی در زمان مناسب
صورت

نگیرد

اصال

مستقر

درختان

با «پیام ما» معتقد است که مدیریت
شهری دوره ششم از ابتدای حضورشان
از عزم جدی برای ساخت و سازی
گفتند که منجر به بیتوجهی به محیط
زیست میشد :سا لهاست که محیط
زیست و درختان ما قربانی یک زخم
کهنه است ،همه کارشناسان میگویند
که اگر جابهجایی درختان در موعد
اسفند صورت نگیرد ،درختان میمیرند
اما کسی

توجهی

سا لها

نمیکند.

پیش در منطقه  ۵وعده ساخت پارکی
داده شد ،حتی افرادی که خواهان
خرید خانه در آن منطقه بودند نیز با
این فکر که قرار است در آن منطقه
بوستانی احداث شود اقدام به خرید
خانه کردند اما بعدها به جای پارک،
برج بلندی در اطراف شهرداری ساخته
شد .این حکایت برای سایر پروژههای
شهری

آشناست.

نیز

او

میگوید

دریاچه چیتگر و پل صدر نیز از لحاظ
محیط زیستی مردود شناخته شده
بودند :کارشناسان با توجه به سطح
تبخیر آب در شهر تهران گفته بودند که
ایجاد دریاچه در منطقه  ۲۲با توجه
به پیوستهای محیط زیستی منطقی
نیست .اما آن زمان عزم مسئوالن برای
ساخت و تجهیز این پروژهها جزم بود.
سوال دیگری که به ذهن مخاطبان متبادر
میشود این است که آیا باید در انتظار
تکرار اتفاقات گذشته مدیریت شهری و
تبعات آن برای محیط زیست بود؟ برای
پاسخ به این پرسش باید اندکی صبر کرد.

آگهی تجدید مناقصات

استان آرذبایجان رغبی

آدرس  :ارومیه – خیابان والفجر -2نرسیده به پل میثم – اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای
استان آذربایجان غربی
ردیف

شماره
مناقصه

نام پروژه

تضمین

براورد اولیه

بهسازی و آسفالت راه های روستایی
1

2

سیچان بلغی و آزاد – باجوند
شهرستان مهاباد

بهسازی و آسفالت راه های آلباغ –
چومالن و گلیار مهاباد

 -06ر401-

 -07ر401-

45/178/553/115

57/114/390/980

2/258/927/656

2/855/719/549

کلیه اسناد باید مندرج به امضای الکترونیک صاحبان امضای مجاز باشند.

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

حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه با معرفی نامه معتبر بالمانع است .

 )1تحویل (فروش ) اسناد مناقصه از تاریخ  1401/02/24تا تاریخ  1401/02/31می باشد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند باشماره تلفن 09131982977

 )2مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ 1401/03/10

حداقل پیشنهاد معتبر جهت عدم ابطال مناقصه سه پیشنهاد می باشد.
فرم های مربوط به ارزیابی فنی به ضمیمه مدارک خواسته شده بایستی تکمیل گردد .
اداره کل زندانهای استان کرمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
پرداخت هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول -1401/02/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

اداره کل زندانهای استان کرمان

مناقصه شرکت نمایند.

(فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ) www.setadiran.ir

 )3تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز چهارشنبه ساعت  9:00مورخ 1401/03/11
شناسه آگهی  1316346م الف 0

وقت

فصل رویش است و وقت مناسبی

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

شرکت و آگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی -گواهی رتبه بندی  ،مطابق
با فصل سوم تصویب نامه شماره /84136ت 33560هـ مورخ  85/7/16هیات

تاریخ انتشار اسناد در سامانه :روز یکشنبه 1401/2/18

هم درباره عناد پروژههای شهری با

پارک

شده،

زمان

درختان

کارشناس شهرسازی نیز در گفتوگو

آرش حسینی میالنی ،رئیس کمیته

پروژههای

پرسش دیگری که این روزها مطرح

درختان پیدا نمیکند .آناهیتا گودرزی

شهر تهران از نظر اثر محیط زیستی
احداث زیرگذر از سوی شهرداری به

جابهجایی درختان نیست

نمیشوند و این موضوع تفاوتی با قطع

محیط زیست شورای پنجم شهر تهران

مصدوم شدند

متاسفانه در این حادثه شهروندان دچار آسیب

جابجا کنیم.
به گفته او اگر معضلی در شهر تهران

مهدی پیرهادی ،رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرششم :اگریک پروژه عمرانی درشهرتهران وجود داشته

حریق بازار اصفهان

شناسه آگهی 40091 :

شهری

مهدی پیرهادی گفت :مرجع تخصصی

یعقوب هوشیار ،شهردار تبریز ،امروز۲۲ ،

1401 /3 /8میباشد

و

خدمات

شورای

شهر تهران دیروز در گفتوگو با ایلنا

ساماندهی حاشیهنشینی در حوزه مسکن با

و خدماتی ،جلسات مختلفی در منطقه برگزار

به مراجع قانونی شکایت کنند.

قطع میکنند و اعضای شورا از آن

گفت :برنامه ما ایجاد یک ساختار مدون برای

تخصصی در حوزه شهرسازی ،عمرانی ،مالی

مالکان میتوانند نسبت به قطع آ نها

اجرای یک پروژه عمرانی جابهجا یا

شهردار تبریز از آغاز به کار قرارگاه مسکن

مختلفی از مدیریت شهری شامل معاونتهای
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| ایالم |

| یزد |

| همدان |

زندگی بر کشاورزان

تولید زردآلو در ابرکوه

توضیحات محیط زیست درباره

اعالم ویژه برنامههای
بزرگداشت فردوسی

و دامداران سیروانی سخت شده است

 ۵۰درصد کاهش یافت

تلف شدن یک قالده گرگ در همدان

فرماندار شهرستان سیروان گفت :با توجه به سختیهای ناشی از وضعیت خشکسالی

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ابرکوه گفت :تولید زردآلو در این شهرستان از ۳۵

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همدان با صدور اطالعیهای توضیحاتی

در مشهد

باید به نحوی عمل کرد تا با تغییر الگوهای کشت و به کارگیری آبیاریهای نوین بتوان

هزار تن به  ۱۸هزار تن رسیده که سرمازدگی و وقوع توفان در اواخر اسفند پارسال و

را در خصوص انتشار تصاویری از الشه یک قالده گرگ در حاشیه جاده گنجنامه

نزاده در نشست
خراسان رضوی  -محمد حسی 

از خسارتهای بیشتر به کشاورزان و دامداران جلوگیری کرد«.علیرضا رئیسی» در

فروردین امسال علت کاهش حدود  ۵۰درصدی آن بوده است.علیمحمد هوشمند روز

ارائه کرد.

خبری بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و

خصوص ایجاد وضعیت بحرانی ناشی از خشکسالی در شهرستان سیروان ،اظهار کرد:

جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آغاز فصل برداشت محصول زرد آلو از

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ،رضا دانش پژوه در این اطالعیه آورده است :ساعت

پاسداشت زبان فارسی اظهار کرد :آنطور که باید

خشکسالیهای سال گذشته بهخصوص امسال خسارات قابل توجهی به بهرهبرداران این

سطح  ۲هزار و ۲۰۰هکتار از باغ های این شهرستان افزود :این شهرستان قطب تولید

 ۱۸روز سهشنبه هفته جاری گزارش یکی از شهروندان در خصوص شرایط جسمی

و شاید نتوانستهایم مقام شاعر پرآوازه و بزرگ

شهرستان وارد کرده و این روزها شاهد بروز گرد و غبارهای شدید ناشی از خشکسالی نیز

زردآلوی کشور محسوب میشود.او بیان کرد :بیشترین میزان تولید محصول زردآلو

نامناسب یک گونه گرگ در منطقه گنجنامه به یگان حفاظت دریافت شد.

حماسه سرای کشور ابوالقاسم فردوسی را پاس

هستیم که همچنان گریبانگیر کشاورزان و دامداران شده است.او خواستار توجه جدی

در این شهرستان مربوط به دهستان فراغه و مزارع علوی در بخش مرکزی است .

به گفته او ،در پی این گزارش تیمی از یگان حفاظت محیط زیست استان همدان

بداریم و در شان ایشان برگزار نکردهایم

مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان و دامداران منطقه شد و افزود :عالوه بر

این مسئول جهاد کشاورزی ابرکوه خاطر نشان کرد :امسال  ۱۸هزار تن زردآلو به

با حضور در محل صحت موضوع را مورد بررسی قرار داد .دانش پژوه افزود :در

او افزود :فردوسی شاعر ملی ماست و اثر او نقش

خشکسالی ،ضعف بنیه مالی کشاورزان مانع بزرگی در مسیر اجرای طرحهای اصالح

ارزش حدود  ۴۰۰میلیارد تومان در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می شود .

بررسی میدانی مشخص شد که پای یک قالده گرگ(ماده) سه ساله با طناب

بینالمللی داشته است ،قهرمانهایی که فردوسی

الگوی کشت و آبیاری تحت فشار است.رئیسی با بیان اینکه باید عالوه بر اصالح الگوی

او بابیان اینکه محصول زردآلوی ابرکوه با کیفیت است ،تصریح کرد :در شرایط مناسب

بسته شده و در کنار جاده گنجنامه همدان رها شده است.

در شاهنامه رقم زده در طول سالیان سال نقش و

کشت ،تکنولوژیهای آبیاری نیز برای حفظ منابع آبی موجود تغییر کند ،اظهار داشت:

آب و هوایی بیشترین میزان تولید محصول مربوط به دهستان فراغه و منطقه علوی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همدان ادامه داد :با توجه به اینکه

اثری در مردم ایجاد کرده است.

اقتصاد ساکنان این شهرستان بر پایه کشاورزی و دامداری است و امسال به دلیل عدم

بخش مرکزی و تیجرد ابرکوه است.

جراحتی روی بدن حیوان مشاهده نشد احتمال میرود علت مرگ این حیوان،

نزاده سلسله برنامههای بزرگداشت
حسی 

بارش باران کافی درمنطقه ،عالوه بر کاهش شدید محصوالت کشاورزی و دامداری،

هوشمند تصریح کرد :کشاورزان شهرستان در اجرای طرحهای آبیاری نوین خیلی

بیماری یا مسمومیت غذایی باشد .دانش پژوه اظهار داشت :الشه گرگ به اداره

ابوالقاسم فردوسی گفت :آیین آغازین بزرگداشت

تعداد زیادی از چشمههای مناطق روستایی و عشایری خشک شده و این عوامل باعث

خوب کار کردند و بیش از ۹۰درصد باغ های زردآلوی شهرستان به سیستمهای آبیاری

کل محیط زیست منتقل و پس از بررسیهای الزم ،در یکی از مراکز دفن زباله

ابوالقاسم فردوسی در  ۲۴اردیبهشت ماه در

شده که زندگی برای مردم شهرستان سختتر شود.

قطرهای تجهیز شده است.

استان همدان به صورت بهداشتی دفن شد.

دانشگاه فردوسی برگزار و سپس در روزهای
مختلف برنامههای فرهنگی ،هنری و علمی در
سطح مشهد و استان اجرا خواهد شد و تا ۳

مازندران

توله یوزپلنگهای «ایران»  ۶۲۰گرمی شدهاند
سمنان  -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

سمنان گفت :وزنگیری توله یوزپلنگهای

سمنان ،این روند نگهداری تا  ۳۵روز پس از تولد

آسیایی «ایران» در پارک ملی توران مناسب است

ادامه دارد و پس از آن جداکردن تولهها از شیر و

و اکنون وزنی در حدود  ۶۲۰گرم دارند .بهرامعلی

غذادهی به آنها آغاز میشود.

ظاهری

سه توله از یوزپلنگ های مرکز

روز پنجشنبه به رسانه ها گفت :به

دلیل اینکه مادر توله را برای شیردهی نپذیرفت،

و «ایران» پدر و مادر این دو توله یوز که هم

پس از تغذیه با شیر آغوز (شیر اولیه مادر)،

اکنون با شماره یک و  ۲نامگذاری شدهاند ،گفت:

دو توله یوزپلنگ در شرایط ایزوله تحت نظارت

فیروز در محدوده یک هکتاری سایت و ایران در

استان سمنان به نامهای «ایران»

شبانهروزی تیمی از دامپزشکان و یوزبانان مجرب

محدوده پنج هکتاری سایت و دور از هم نگهداری

در حال شیردهی دستی ،نگهداری میشوند.
او تاکید کرد :با گذشت دو هفته از به دنیا
آمدن توله یوزپلنگهای آسیایی در پارک ملی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان

توران شاهرود در شرق استان سمنان ،وضعیت

افزود :مشاهدات نشان میدهد ایران توانایی

جسمانی این دو قالده یوز و مادر آنها مطلوب

شکار طبیعی در محیط را به دست آورده و

ارزیابی شده است.

وضعیت جسمانی او مطلوب است.

او افزود :وزن گیری دو توله یوز با این شرایط

سه توله از یوزپلنگهای مرکز تکثیر یوز ایرانی

شیردهی به استاندارد  ۳۰تا  ۴۰گرم در روز

در منطقه حفاظت شده توران شاهرود در شرق

رسیده است و هم اکنون هر یک از تولهها ۶۲۰

استان سمنان به نامهای «ایران» و «فیروز»

گرم شدهاند.

یکشنبه یازدهم اردیبهشت  ۱۴۰۱به دنیا آمدند.

شده توران شاهرود در شرق
و «فیروز» یکشنبه یازدهم

اردیبهشت  ۱۴۰۱به دنیا آمدند .ابتدا

گفته شد هر سه ماده هستند،

مدتی بعد یکی از توله ها به دلیل
آنچه نارسایی در شکل گیری ریه

آن گفته شد جان باخت و سپس
مشخص شد توله ها نر هستند.

کشاورزان شمال اردبیل از کشت دوم پرهیز کنند
اردبیل -رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت

آب را انجام دهیم.

آب منطقهای اردبیل گفت :کشاورزان اردبیلی

حیدری با بیان اینکه در اکثر سدهای استان کمبود

بهویژه در شمال این استان از کشت دوم اجتناب

منابع آب وجود دارد ،افزود :به دنبال کمبارشیها در

کنند .علی حیدری با بیان این مطلب اظهار کرد:

سال زراعی جاری در پشت سد حوضه ارس با ۲۱۸

برای مدیریت منابع آب و سازگاری با کمآبی و

میلیون مترمکعب کمبود منابع آب روبهرو هستیم.

خشکسالی شش راهبرد و  ۳۵برنامه اساسی در

او همکاری عموم مردم در مصرف بهینه آب و

سطح استان اجرایی و عملیاتی میشود.

رعایت الگوی کشت را از سوی کشاورزان یادآور شد

او تصریح کرد :در سال گذشته میزان تحقق

و خاطرنشان کرد :امیدواریم زارعان شمال استان

برنامههای اجرا شده در مقابله با خشکسالی و

با پرهیز از کشت دوم به کمک مسئوالن استان

کمآبی تا  ۶۵درصد تحقق پیدا کرد و شایسته است

بیایند تا بتوانیم با اولویت منابع آب شرب شهرها

تا با هدفگذاری درست سعی کنیم تا کاستیها و

و روستاها را به نحوه مطلوب تامین و از تابستان

نارساییها به شکل مطلوب برطرف شود.

گرم گذر کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل اولویت

حیدری اضافه کرد :بهغیراز جنوب استان ،ما در

اصلی را در تامین منابع آب مربوط به شرب دانست

سایر مناطق استان با کاهش بارندگی در فصل

و گفت :بعد از شرب ،سعی ما بر این خواهد بود

زراعی روبهرو بودیم و همچنان دغدغه ما تامین

تا در صورت موجود بودن منابع آب در بخش

منابع آب شرب است که در این زمینه راهکارها

کشاورزی آن هم به روشهای نوین تامین منابع

و راهبردهای اساسی را مورد توجه قرار میدهیم.

همایش علمی ،پژوهشی پیام شاهنامه پایندگی
زبان فارسی ،ویژه برنامههای نقالی و مرشد

 ۱۰درصد بیشتر از سهمیه محقق شد

تکثیر یوز ایرانی در منطقه حفاظت

بارداری بازگردد.

شامل اعطای نشان فرهنگی و هنری فردوسی،

کشت قراردادی برنج در مازندران

ظاهری درباره وضعیت جسمانی «فیروز»

میشوند تا «ایران» به شرایط جسمانی قبل از

خرداد ادامه خواهد یافت.
او درپایان اعالم کرد :برنامههای این بزرگداشت

خوانی در آرامگاه حکیم توس ،جشنواره شعر
از توس تا نیشابور ،اختتامیه فراخوان داستان
حماسی ،رویداد کارگاهی و آموزشی سینما

پرونده کشت قراردادی برنج در مازندران با عقد قرارداد

سهمیه با جهاد کشاورزی قرارداد کشت برنج بستند.

در سطح حدود  ۲۷هزار و  ۲۰۰هکتار برای سال زراعی

بیشترین سطح زیر کشت برنج قراردادی هم مربوط

جاری در حالی بسته شد که این میزان حدود  ۱۰درصد

به شهرستان بابل با  ۶هزار  ۲۹۱هکتار رقم خورده که ۴۰

بیشتر از سهمیه در نظر گرفته شده از سوی وزارت

درصد بیشتر از تعهد  ۴۵۰۰هکتاری بوده است.

جهاد کشاورزی است.

کشاورزان آملی هم از طرح کشت قراردادی برنج

به گزارش روابطعمومی جهاد کشاورزی استان

بیشتر از سهمیه استقبال کردند .در این شهرستان برای

مازندران ،وزارت جهاد کشاورزی سهمیه مازندران را

 ۳۷۶۸هکتار شالیزاری کشت قراردادی امضا شد که

در نخستین سال اجرای طرح کشت قراردادی این

هشت درصد بیشتر از سهمیه  ۳۵۰۰هکتاری است.

محصول  ۲۵هزار هکتار تعیین کرده بود ،اما آمار نهایی

استقبال از این نوع کشت در هفت شهرستان شامل

جهاد کشاورزی استان نشان میدهد که سطح زیر

بابلسر ،فریدونکنار ،محمودآباد ،نور ،قائمشهر ،سیمرغ

کشت قراردادی به  ۲۷هزار و  ۱۹۸هکتار رسیده که در

و جویبار کمتر از سهمیه بود.

آن قرارداد با  ۱۷هزار و  ۶۷۶کشاورز در  ۱۴شهرستان از

کشت قراردادی برنج برای نخستین بار در سال

 ۲۲شهرستان استان منعقد شده است.

زراعی جاری در کشور به اجرا گذاشته شده است و از

بیشترین استقبال از کشت قراردادی برنج در

سیاستهای جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به شمار

شهرستان ساری با  ۴۰۸۸هکتار صورت گرفت که

می رود .در مجموع امسال قرار بود کشت قراردادی در

 ۶۴درصد بیشتر از سهمیهای است که از سوی جهاد

سطح  ۴۵هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور اجرایی

کشاورزی در نظر گرفته شده بود .سهمیه ساری ۲۵۰۰

شود که  ۲۵هزار هکتار معادل بیش از  ۵۵درصد

هکتار بود.

سهمیه مازندران تعیین شد.

کشاورزان شرق مازندران شامل گلوگاه ،بهشهر ،نکا و

گفتنی است ،وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم

میاندرود بیشتر از مناطق مرکزی و غربی از کشت

طرح کشت قراردادی محصوالت کشاورزی را در گام

قراردادی استقبال کردند .میزان استقبال در گلوگاه ۴۸

نخست برای محصوالت صنعتی مانند چغندرقند ،کلزا

درصد بیشتر از سهمیه بود .میاندرودی ها  ۳۴درصد،

و پنبه اجرایی کرد و در گام بعدی به کشت قراردادی

بهشهریها  ۲۹درصد و نکاییها یک درصد بیشتر از

سیبزمینی و برنج رسید.

حماسه ،نشست هماندیشی هنر حماسی،
مسابقه دانشآموزی ،نمایشگاه تخصصی از
نفایس خطی و سنگی ،نمایشگاه کتاب ،رونمایی
از شاهنامههای موجود در گنجینه رضوی ،ویژه
برنامه دیار حماسی در مساجد و مدارس به همت
پایگاههای بسیج تئاتر افسانه ماردوش ،ویژه
برنامه ورزشهای زورخانهای و آییننامههای
پهلوانی و همچنین مراسم شاهنامهخوانی در
مشهد و سیستانوبلوچستان نیز خواهد بود.

قطعی آب گریبانگیر۷۰

درصد ازمشترکان دردیّر
بوشهر -امام جمعه دیّر با اشاره به وضعیت
کنونی قطعی آب در این شهرستان گفت :حدود
 ۷۰درصد از مشترکان در این روزها به صورت
سهمیهبندی و نوبتی در ساعات مختلف روز
آب دارند و در ساعتهای دیگر دچار قطعی
آب میشوند.حجتاالسالم سید علی حسینی
درگفتوگو با ایسنا درباره اصالح شبکه آبرسانی
به دلیل فرسودگی و مشکالت بیمارستان این
شهر اظهار کرد :حدود  ۸۰درصد از آب شرب
استان بوشهر از استانهای همجوار تأمین
میشود و باتوجه به خشکسالیهای اخیر،
استانهای همجوار دچار کمآبی شدهاند که
به همین خاطر باید چاره دیگری برای تامین

مدیرعامل شرکت آب منطقهای

آب شهرستان اندیشیده شود.او اضافه کرد :در

اردبیل گفت :بهغیراز جنوب

سالهای اخیرنصب آبشبرینکن و استحصال

استان ،ما در سایر مناطق

آب از دریا نیز مطرح شده است که اقداماتی هم
در استان صورت گرفت ،با این حال در شهرستان

استان با کاهش بارندگی در

دیر هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.

فصل زراعی روبهرو بودیم و

امام جمعه دیّر در ادامه صحبتهای خود در

همچنان دغدغه ما تأمین منابع

مورد خطبههای نماز جمعه هفته گذشته گفت:

آب شرب است که در این زمینه

هم در مورد آب شرب و هم در مورد مشکالت

راهکارها و راهبردهای اساسی را

مربوط به بیمارستان در خطبههای نماز جمعه

مورد توجه قرار میدهیم

بنده مطالبی را عنوان کردم .نکته مهم در مورد
آب شرب دَ یِر این است که با توجه به قدمت
شبکه آبرسانی ،حدود  ۳۵درصد از آب تخصیص
یافته هدر میرود چرا که لولهها فرسوده بوده و
این آب به دست مردم نمیرسد.

کرمانشاه

کاهش  ۶۸درصدی روانآبهای کرمانشاه
به گفته معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقهای استان کرمانشاه ،میزان
روانآبهای کرمانشاه نسبت به مدت مشابه
سال آبی گذشته  ۶۸درصد کمتر شده است.
علی مرادی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره
کرمانشاه ،گفت :متاسفانه از ابتدای سال
آبی جاری وضعیت بارشها در استان
کرمانشاه مناسب نبوده و نسبت به سال

شماره۱۴۰۱۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۱۰:
تاریخ1401/01/29 :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی ارانی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰ ۱۶۰ ۳۰ ۸۳۰۸۰۰۰۰۰۷مورخ
۱۴۰۱/۰۱/23هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی ارانی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی سربیشه حوزه ثبت ملک سربیشه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد
خسروی فرزند علی بشماره شناسنامه ۳صادره از حوزه
 ۳بیرجند شماره ملی  ۰۶۵۲۸۵۵۰۸۳دریک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  2189554متر مربع قسمتی از
اراضی مشاعی مزرعه چهکند مود پالک  ۱۶۴۱فرعی از

دوره بلندمدت  ۳۵درصد کاهش بارندگی
داشتهایم.

آگهی مفقودی

نظر بارش سال خشکی بود و از همین رو

سال آبی قبل با امسال متفاوت بود ،زیرا
در سال آبی گذشته میتوانستیم از ذخایر
بارشهای خوب سالهای قبل استفاده
کنیم ،اما اکنون دیگر این ذخایر را نیز به
دلیل کمبارشیهای پیاپی از دست دادهایم.
معاون بهرهبرداری شرکت آب منطقهای

به سال آبی گذشته نزدیک به  ۶۸درصد
کاهش داشته است.

برگ

سبز سند

و

سند و برگ سبزوانت پیکان مدل

کارت

مرادی خاطرنشان کرد :در چشمههای معین

منابع آبی در شرایط کنونی دانست و عنوان

که مدام وضعیت دبی آنها را بررسی میکنیم

کرد :جلوگیری از کشت محصوالت پرمصرف

نیز به طور میانگین  ۵۴درصد کاهش آبدهی

و نصب کنتور هوشمند بر روی همه چاههای

داشته ایم.

کشاورزی ،صنعت از مهمترین راهکارهای

او با بیان اینکه در سال آبی گذشته بارش

جلوگیری از بدتر شدن وضعیت منابع آب

موثر برف هم برای تغذیه منابع آب

است.

زیرزمینی چندان زیاد نبود ،تاکید کرد:

مرادی معتقد است ،اگر با این شرایط

همین حاال نیز با کسری تجمعی قابل توجه

فکری به حال مدیریت منابع آبی خصوصا

فرزند محمد به شماره ملی

منابع آب زیرزمینی مواجهیم.

منابع زیرزمینی نکنیم ،پیامدهای جانبی

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب

از جمله آسیب به آبخوانها و فرونشست

گردیده است و از درجه اعتبار

منطقهای استان کرمانشاه اجرای طرحهای

دشتها در سالیان آتی دور از انتظار نیست.

سازگاری با کم آبی را راه مدیریت وضعیت

آگهی مفقودی

شناسایی تاکسی دلیکا –

 1391سفید شیری – روغنی رنگ

تیپ  DN6492مدل 2007

به شماره موتور114F0040882

رنگ سبز متالیک به شماره

و

انتظامی ایران352-22ت26
به مالکیت اکبر پارسی نژاد

39915422366
ساقت می باشد.

مفقود

شماره

شاسی

NAAA46AA8DG379571

به
ورامین 916

اکنون میزان روانآبهای کرمانشاه نسبت

مدل  89به شماره انتظامی

162و 29ایران 53و شماره موتور

 13589004977و شماره شاسی
NAAP51FEXAJ363239
به نام مریم عبدالهی مفقود

گردیده واز درجه اعتبار ساقط
می باشد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره

م موضوع قانون
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۵۴۱هیات دو 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه

ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم شکوفه علینژاد سراپرده فرزند حسین به شماره

شناسنامه  ۱۱صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت

شماره

پالک

58ب

348ایران  54متعلق به لیال

مازاراتابکی مفقود واز درجه

اعتبارساقط گردیده است .

رودبارجنوب

وضعیت منابع آبی یاد کرد و ادامه داد :هم

خودرو سواری پژو  206آریان

خیابان فردوس کوچه  ۱۶متری خریداری از مالک

آگهی مفقودی

رسمی آقای علی شفیعی محرز گردیده است .لذا

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله

برگ سبز خودوری سواری پرو
 ROAبه رنگ سبز فسفری با نوار
مشکی (تاکسی) مدل  ١٣٨۶به
شماره پالك  ٩١٩ت  -٨٨ایران
 ٢٢به شماره موتور ١١۶٨۶٠٣٧٨٧٠
و شماره شاسی  ۶١٣۴٨١١۶به
نام آقای مجید مهرابیان پوروژده
مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس

از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .م/الف ۱۳

قزوین

استان کرمانشاه از تبعات کاهش بارندگی بر

سند و برگ سبز (شناسنامه)

 ۳۲۹.۲۵مترمربع از پالک  ۶۲۷۲اصلی واقع در زرند

او با بیان اینکه سال آبی گذشته هم از

بارشها در نظر گرفت ،یادآور شد :اما شرایط

 ۱۱۰۵اصلی واقع در اراضی مشاعی مزرعه چهکند مود
بخش  ۲سربیشه خریداری از مالک رسمی مشاعی
آقای محمد محسن زاده فرزند کریم محرز گردیده
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید .ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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  -۱۴۰۱/۰۲/۰۸ :تاریخ انتشار
نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

محمد حسین مصلحی -رئیس ثبت اسناد و امالک
۱۰/1401/۴۶
م الف
۲۴۲۰۱۱شناسه

آبی قبل نزدیک به یک درصد و نسبت به

نمیتوان آن را مالک دقیقی برای کاهش

آگهی مفقودی

کهگیلویه و بویراحمد

به وضعیت نامناسب منابع آبی استان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه
ثبت ملک زرند

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۲/۲۴:

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۳/۸ :

حسین توحیدی نیا_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

شهرستان زرند

روزنامه سیاسی – اجتماعی

اخبار ایران :سینا قنبرپور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

تماس مدیرمسوول:
سال شانزدهم

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

فاطمه باباخانی (دبیر)
شهر :سوگل دانائی
عکس :یاسر خدیشی (دبیر)
شبکه های اجتماعی :سپهر زند

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

صفحهآرایی :ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما 40.4:
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

09192769839
09391999161

@payamema

0903 333 8494

@payamema

www.payamema.ir

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

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

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

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

شنبه  24اردیبهشت 1401

شماره پیاپی 2286

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

منابع طبیعی ،آب و انرژی:

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| معماری |

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

کشور چک با افتتاح یک پل معلق عابر پیاده در بین دو کوه ساالمنکا
و کالم جاذبه جدیدی را برای گردشگران راهاندازی کرده است .به
گزارش هنرآنالین ،این پل که نام اسکای  ۷۲۱را یدک میکشد۷۲۱ ،
متر امتداد داشته که این عدد در نام پل به عنوان نماد گنجانده شده
است .دیوارهای جانبی پل  ۹۵متر ارتفاع و تنها ۱.۲متر عرض دارند
و این پل به عنوان تنها راه عبور از کوههای  Jesenikiو تعدادی از
شهرهای اطراف آن شناخته میشود .پل اسکای  ۷۲۱در منطقه
کوهستانی موراوا در شمال شرقی جمهوری چک و نزدیکی مرز
لهستان ساخته شده و مسیری بیسابقه بین آسمان و زمین ایجاد
کرده است .بازدیدکنندگان در ارتفاع  ۱۱۲۵متری وارد پل و در ارتفاع
 ۱۱۳۵متری باالتر از سطح دریا خارج میشوند .بازدید از پل فرصتی
بینظیر برای کشف طبیعت و تاریخ محلی منطقه است .ساخت این
پل دو سال طول کشید و بازدید از آن رایگان است.

| ادبیات |
عاکیف معارفلی؛ رئیس نمایشگاه کتاب باکو همزمان با
دومین روز برگزاری نمایشگاه کتاب با علی رمضانی قائم مقام
نمایشگاه کتاب دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش خبرگزاری مهر،
در این دیدار دو طرف بر ضرورت گسترش روابط فرهنگی دو
کشور و توسعه همکاریها در حوزه کتاب و نشر بر چند نکته
مهم تاکید کردند .نکته اول حضور هر دو کشور در نمایشگاههای
بینالمللی و فرهنگی به ویژه نمایشگاه کتاب باکو و تهران بود.
علی رمضانی گفت«:جمهوری اسالمی ایران در ادوار گذشته
در نمایشگاه باکو شرکت کرده است؛ این زمینه نیز برای کشور
آذربایجان مهیا شد تا در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
حضور یابد ».سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از
بیستویکم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا سیویکم اردیبهشت
ماه  ۱۴۰۱در دو بخش حضوری در مصالی امام خمینی(ره) و

لوبختیاری ،عکس از رضا کامرانسامانی /باشگاه خبرنگاران جوان
طبیعت چشمنواز بازفت در چهارمحا 

مجازی در سامانه  ketab.irادامه دارد.

| مسجد جامع قائن |

| گیله مرد |

این مسجد بنایی است بسیار قدیمی و درنهایت

| بزرگ علوی |

شکوه و جالل که عالوه بر روحانیت معنوی

ادبیات داستانی نوین ایران از آغاز قرن

دارای ظاهری دلچسب و فرحانگیز است .امروز

معاصر شکل گرفت .آشنایی نویسندگان

با گذشت  ۱۱۰۰سال همچنان این بنا بلند ترین

ایرانی با ادبیات اروپا باعث شد آثار

عمارت قاین است .درمورد بنای اولیه آن اختالف

ادبی در ایران رنگ و بوی تازهای به خود

نظر وجود دارد .استقرار یکی از پایههای مسجد

بگیرد .تصویرسازیها و توصیفهای پر

بر روی آتشکده ساسانیان گویای تاریخ کهن

از جزئیات به نوشتههای نویسندگان

آن است .مسجد جامع دارای دو محراب است

ایرانی افزوده شد و استفاده از ادبیات

گرچه این مسجد جزو قدیمیترین مساجد

مردم کوچه و بازار در آثار ادبی رایج شد.

ایرانی است ولی محرابهای آن ربطی به تغییر

نوشتههای این دوران پر از داستانهای

قبله از مسجداالقصی به مکه ندارد و به طور

چندالیهای است که درون مایه بیشتر

صدای موذن از آن بلند بود .سقف ایوان  ۴تاق و
 ۳گنبد دارد که به طرز زیبایی رنگآمیزی و تزئین

انسانی و طبیعی در امان بماند و طرح ساماندهی

شده و معرقکاریهایش بسیار ظریف و زیباست

اطراف آن به اجرا درآید .بسیاری معتقدند از قلعه

نقاشیهای ایوان به شیوه اصفهانی بوده و در دوره

کوه تا دژ مرکزی شهر و مسجد جامع یک تونل

صفویان انجام شده و در زمانهای بعد روی آنها

زیر زمینی وجود داشته و مورد استفاده بوده.

را رنگ زدهاند .دو شبستان در دو سمت ایوان

احتمال دارد این معبر با مسیر کاریز جعفر آباد

عالوه بر این که در فصل زمستان استفاده خوبی

یکی باشد که در نزدیکی قلعه کوه معبرش مجزا

دارند برای جلوگیری از رانش دیوارهای اطراف

میشود .اگر کاوشهای باستانشناسی انجام

ایوان تاثیر بهسزایی دارند .مسجد جامع قاین به

شود شاید بتوان بسیاری از شگفتیها را شناسایی

عنوان یک اثر مهم تاریخی و مذهبی و خصوصیات

و معرفی کرده است /.سیری در ایران

احتمالی یا ناشی از اختالف اهل سنت و تشیع

پس از دوازده» نام دارند .برجستهترین

در محاسبات قبلهیابی بوده یا محراب انتهایی

در جامعه و شرایط حکومت است.

و مشهورترین اثر این مجموعه داستان

ایوان یک نیایشگاه باشد .مسجد جامع قاین

ادبیات این دوران اغلب واقعگرایانه

گیله مرد است .بخشی از داستان

 ۲۴۷۰مترمربع وسعت داشته که  ۱۰۵۰متر مربع

آنها اعتراض به بیعدالتی و تبعیض

زیبایی بیشتر مسجد میشد و تا قبل از ویرانی

معماری با نبوغ به شماره  ۲۹۵در فهرست آثار ملی
ایران قرار گرفته است .الزم است از آسیبهای

من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم
حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم
تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری
که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم
خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم
که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم
هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد
که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم
هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی
مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشم
گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت
مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم
گر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد
گو بیامرز که من حامل اوزار تو باشم

است و مطالعهاش طعم تلخی در

گیله مرد برای معرفی داستان نویسی

آن زیر بنای ایوان است .شبستانها و حجرهها

کام خواننده به جا میگذارد .یکی از

مدرن در ایران در کتاب ادبیات سال

دارای ۱۲۰۰متر مربع عرصه داخلی است .حیاط

پیشگامان داستاننویسی مدرن در

دوم دبیرستان آمده است .گیله مرد

مسجد محوطهای به درازای  ۳۳و پهنای  ۲۸متر

ایران که نویسندگان بسیاری را در

بزرگ علوی داستانی واقعگرایانه که در

است .در اطراف حیاط حجرههایی به عمق  ۲متر

ادامه تحت تاثیر خود قرار داد بزرگ

عین حال بسیار نمادین روایت شده

قرار دارد .از شاهکارهای معماری مسجد ایوان

علوی است .داستان گیله مرد از این

است .سه شخصیت اصلی داستان

مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم

آن است که به طرز با شکوهی به زیبایی مسجد

نویسنده ،یکی از برجستهترین آثار ادب

بزرگ علوی هرکدام نماینده طبقهای

گوهرشاد با ارتفاع ۱۸متر ،عرض ۱۱متر و طول ۲۲

گر چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردم

فارسی است که هرخوانندهی عالقهمند

از جامعه آن زمان ایران است .گیله

متر ساخته شده است .در گذشته دو مناره در

به ادبیات ،باید آن را بخواند .کتاب گیله

مرد نماینده مردم ستم دیدهایست

دو سمت ایوان به ارتفاع  ۵متر داشته که باعث

مرد مجموعه داستانی نوشته بزرگ

که راه مبارزه را در پیش گرفتهاند.

علوی  ۹داستان دارد و با «نامهها» آغاز

«محمد ولی وکیل باشی» مامور اول،

میشود .داستانهای بعدی« ،گیله

نماد دولت است و مامور دوم« ،مرد

«دزاشیب»،

بلوچ» نماد گروهی از مردم ستمدیده

«یه رهنچکا»« ،یک زن خوشبخت»،

است که راه حل عبور از این ظلم را در

«رسوایی»« ،خائن» و «پنج دقیقه

ظلم به دیگران میبیند.

مرد»،

«اجارهخونه»،

آبخوان
آبشاربلوکان ،میانه
آبشار بلوکان در موقعیت جغرافیایی

است .بزقوش یا بزغوش نام رشتهکوهی

استان

با امتداد شرقی غربی در جنوب شهرستان

آذربایجان شرقی واقع است .این آبشار در

سراب و شمال شهرستان میانه در استان

N374132

E472838

در

 4کیلومتری شمال روستای بلوکان در میان

آذربایجان شرقی ایران است .این رشتهکوه

درهای سرسبز قرار دارد .آبشار بلوکان در

در میان دو رود آجی چای و شهر چای قرار

ارتفاع  2180متری از سطح دریا قرار گرفته

گرفته و در میان شهرهای سراب ،بستانآباد،

و ارتفاعی در حدود  10متر دارد .در مسیر این

هشترود ،میانه ،گیوی و نیر قرار گرفته است.

دره رودخانه بلوکان جاری است .این رودخانه

 /کویرها و بیابا نهای ایران

از ارتفاعات بزغوش واقع در باالدست آبشار
سرچشمه گرفته و پس از عبور از دره بلوکان

آبشار از طریق شهرستان ترکمنچای ،جاده
دستجرد و سپس روستای بلوکان میسر

همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم

خرس قهوهای
خرس قهوهای جثه بسیار بزرگی دارد ،خرس
قهوهای بزرگترین گوشتخوار ایران است ،گوشها
کوچک ،گرد و دم نامشخص است .این خرس
رنگی متفاوت از قهوهای تیره تا زرد بور دارد .در
مناطق غرب ایران ،رنگ اکثر خرسها روشنتر از
مناطق شمالی است .بچهها به طور عمومی قهوهای
تیرهاند و در ناحیه یقه آنها قسمت روشنی مانند
خرس سیاه مشاهده میشود ،خرس قهوهای در
دنیا چند زیر گونه دارد که از میان آنها میتوان
از خرس کودیاک و خرس گریزلی ،که با ۷۸۰
کیلوگرم بزرگترین گوشتخوار جهان است نام
برد .سر و تنه این جانور  ۱۷۰تا  ۲۵۰سانتیمتر و
درازای دمشان  ۶تا  ۱۴سانتیمتر است .میانگین
وزنشان  ۱۰۰تا  ۲۵۰کیلوگرم است و جثه خرس
ماده بسیار کوچکتر از خرس نر است .این خرس
شبگرد است .در مناطقی که آرامش کافی داشته

سعدی

انفرادی زندگی میکند ،خرس ماده اغلب با
بچهها دیده میشود .النه خود را در شیبهای

کارزار

کوهستانی در بین سنگهای بزرگ انباشته
شده ،سوراخهای طبیعی ،غارها ،و یا در میان
ریشه درختان انتخاب میکند .در بسیاری اوقات
خودش نسبت به حفر النه اقدام کرده و کف آن
را با گیاهان خشک میپوشاند .بسیار قوی است.
میتواند مسافت زیادی را چهار دست و پا با
سرعتی متجاوز از  ۵۰کیلومتر بدود .در موقع نزاع
و بازی اغلب روی دو پا میایستد .قادر است از
درختان کوتاه باال برود و شناگر ماهری است .این
خرس همهچیزخوار است ،رژیم غذایی بستگی
به منابع غذایی قابل دسترس دارد .اغلب از
مواد گیاهی نظیر میوهها ،ریشه ،دانه ،جوانه ،و
مواد حیوانی از قبیل حشرات ،مهرهداران بزرگ
و کوچک ،نوزاد پستانداران بزرگ ،ماهی ،دام،
الشه حیوانات ،و زباله تغذیه میکند /.کویرها و
بیابانهای ایران

درخواست تعلق بیمه

تامین اجتماعی به داروی

پادینکس (سرطان سینه)

کارزاری با نام درخواست تعلق بیمه تامین
اجتماعی به داروی پادینکس (سرطان سینه)
در و بسایت کارزار در جریان است که با هشتگ
#حمایت_از_بیماران_سرطانی

پیگیری

میشود.

در بخشی از متن این کارزار خطاب به مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی آمده است« :نانو داروی
پادینکس در حال حاضر در داخل کشور تولید
میشود ولی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی
نیست و بیماران هزینه گزاف و سنگینی را متحمل
میشو ند » .
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه
پیگیر «تعلق بیمه تامین اجتماعی به نانوداروی

به دریای خزر میریزند .روستای بلوکان از

خاکی روستای یوخاری سوما ،روستای

نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی

باشد ،روزها نیز مشاهده میشود .به صورت

چایی خود به قزلاوزن ریخته و در نهایت

بخش ترکمانچای شهرستان میانه استان

تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم

که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم

به رودخانه شهر چایی میریزد .رودخانه شهر

آذربایجان شرقی است .دسترسی به این

چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم
من چه شایسته آنم که تو را خوانم و دانم

خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی

و سیراب کردن اراضی کشاورزی پایین دست

توابع دهستان بروانان شرقی از دهستانهای

مردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبان

| آلودگی خاک ( بخش | )۱۷

برخالف آلودگی آ بوهوا ،آلودگی خاک را

از نظر ترکیب شیمیایی به آسانی نمیتوان
اندازهگیری کرد .به سخنی دیگر ،خاک
پاک یا خالص تعریفپذیر نیست .اما

اختالل در کارکرد طبیعی خاک بر اثر وجود
مواد زیا نآور را میتوان از مقدار محصول به
دست آمده از خاک یا ترکیبهای شیمیایی
موجود در زهآب آب و خاک دریافت/.
دانشنامه محیط زیست

پادینکس تولیدی در داخل کشور برای درمان
سرطان سینه» شوند.
این کارزار از  ۱۶اردیبهشت  ١٤٠۱آغاز شده و تا
 ۱۶تیر ١٤٠١ادامه دارد .همچنین این کارزار از
کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از ۳هزار
و  ۸۵نفر امضا شده است.

