
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

تشکیل کمیته حقیقت یاب مرگ یوزها
|پیام ما| بعد از تلف شدن دومین توله یوز توران، معاون محیط زیست طبیعی 
رئیس  می پذیریم.«  را  »خطاها  و گفته:  اعتراف کرده  سریالی  اشتباهات  به 
سازمان حفاظت محیط زیست هم که اولین بار خبر زایمان یوز مادر را داده بود 
حاال از تشکیل کمیته حقیقت یاب برای پی بردن به دالیل تلف شدن دو توله 

یوزپلنگ آسیایی گفته است.

  رئیس جمهوری از تاثیر »مشارکت
 و همراهی مردم« بر رشد اقتصاد گفت

 اعتماد عمومی
 سرمایه توسعه اقتصادی

 سخنگوی شورای شهر تهران 
در گفت وگو با پیام ما تشریح کرد

 آخرین وضعیت 
حریم تئاتر شهر

خاموشی نوای»نوایی«
خراسان  شهیر  دوتارنواز  محمدپرست،  عثمان  پیکر 

در خاک آرام گرفت.

ماه های سخت کرخه در پیش است
باید آب با دبی 12 تا 15 متر مکعب در ثانیه از شاخه های انتهایی کرخه به هورالعظیم رسانده شود تا مشکالت پارسال تکرار  نشود

مهدی قمشی استاد مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت وگو با »پیام ما«:

| روزنامه نگار |

| علی رنجبران |

  اهمیت تکثیر در اسارت
و حفاظت از زیستگاه یوز

با مرگ دومین توله ایران، یوز ماده آسیایی 
در مرکز بازپروری یوز آسیایی در پارک ملی 
توران، بحث و جدل درباره پروژه تکثیر در 
اسارت باال گرفته است. در مقابل به استناد 
معاون  اکبری،   حسین  رسمی،  اظهارات 
زیستی  تنوع  و  طبیعی  زیست  محیط 
سازمان حفاظت محیط زیست، تنها 12 یوز 
بالغ در زیستگاه ها شناسایی شده که 3 فرد 
است  حالی  در  این  ماده هستند.  آن ها  از 
یوزهای  تعداد  قبل  دهه  دو  یکی  تنها  که 
می شد،  برآورد  برابر  چندین  ایران  در  بالغ 
شک  آن  درستی  درباره  البته  برآوردی که 
مواجهه  در  دارد.  تردید های جدی وجود  و 
قبال  در  اصلی  موضع  دو  این وضعیت،  با 
بین  ایران  در  اسارات  در  تکثیر  برنامه 

دارد. وجود  متخصصین 

تحقیقات دانشمندان اداره هواشناسی انگلستان نشان  داد:

 تاثیر  تاثیر ۱۰۰۱۰۰ برابری  تغییر اقلیم برابری  تغییر اقلیم
بر موج گرمای  هند  و  پاکستانبر موج گرمای  هند  و  پاکستان
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| کارشناس منابع آب |

| محسن موسوی خوانساری |

 سد کرخه و اهدافی 
که تامین نشد

رودخانه کرخه به عنوان سومین رودخانه بزرگ 
ایران بعد از کارون و دز و با دبی متوسط دراز مدت 
1۷۰ مترمکعب بر ثانیه به سرنوشت غم انگیزی 
رسیده به طوری که بنا بر اعالم مسئوالن سازمان 
آب و برق خوزستان آب موجود در این سد فقط 
می تواند برای شرب و محیط زیست پایین دست 
بزرگترین  از  یکی  اما  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
سدهای جهان با حجم ۶/۵ میلیارد متر مکعبی 

در سال چگونه به این روز سیاه رسیده است؟
مرحوم  جمهوری  ریاست  دوره  در  سد  این 
هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی احداث و در 
سال ۸2 آبگیری کامل شد. نخستین هدف طرح 
بود.  سیالب  از  ناشی  تخریب های  از  جلوگیری 
به  البته خسارت عظیمی که سیل در سال 9۸ 
دشت بستان و سوسنگرد وارد کرد درباره میزان 

آورد. به وجود  تردید  آن  اثربخشی 

سایه  جهان  بر  غذایی  بحران  که  حالی  در 
عکس  اکونومیست  اقتصادی  نشریه  افکنده 
»فاجعه  به  را  خود  جدید  شماره  جلد  روی 
است. داده  اختصاص  جهان«  در   غذا 
بر  غذایی  بحران  حالی که  در  تسنیم،  به گزارش 
جهان سایه افکنده و تولید و تجارت مواد غذایی 
خشکسالی،  مثل  عواملی  تاثیر  تحت  جهان  در 
تغییرات آب و هوایی، کمبود کود شیمیایی، گرانی 
نشریه  است  شده  مختل  اوکراین  جنگ  و  نفت 
شماره  جلد  روی  عکس  اکونومیست  اقتصادی 
 جدید خود را به این موضوع اختصاص داده است .
داده  نمایش  گندم  خوشه  سه  عکس  این  در 
شده که به جای دانه های گندم عکس جمجمه 
هم  عکس  باالی  است.  شده  کشیده  انسان 
است. آمدن  حال  در  غذا  فاجعه  شده:   نوشته 
اکونومیست در مطلبی تحت همین عنوان البته با 

رویکردی جهت دار و با هدف مقصر نشان دادن 
روسیه نوشت: والدیمیر پوتین با حمله به اوکراین 
زندگی مردمانی دورتر از صحنه جنگ را نابود خواهد 
کرد و به معنایی ممکن است حتی خودش متاسف 
شود. جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان آسیب 
شیوع  اثر  در  تر  پیش  سیستمی که  است؛  زده 
کرونا، تغییرات آب و هوایی و شوک قیمت های 
دانه  و  است. صادرات غالت  انرژی ضعیف شده 
های روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و صادرات 
این دو  قرار گرفته است.  تهدید  نیز مورد  روسیه 
تجارت جهانی کالری  درصدی  کشور مجموعا 12 
قیمت   2۰22 سال  ابتدای  از  دارند.  اختیار  در  را 
گندم رشد ۵3 درصدی داشته و تنها در یک روز 
 در ماه می ۶ درصد به این رقم افزوده شده است.
هشدار  ملل  سازمان  دبیرکل  افزود:  این گزارش 
با  است  ممکن  آینده  های  ماه  طی  است  داده 
می  شویم که  مواجه  غذایی  مواد  جهانی  کمبود 
باالی کاالهای  قیمت  بکشد.  ها طول  تواند سال 
مطمئن  توانند  نمی  که  افرادی  تعداد  اساسی 
باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند را از 44۰ 
میلیون نفر به 1.۶ میلیارد نفر افزایش داده است. 
حدود 2۵۰ میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. 
مواد  عرضه  و  پیدا کند  ادامه  اوکراین  جنگ  اگر 
صدها  شود  محدود  اوکراین  و  روسیه  از  غذایی 
ناآرامی  شد،  خواهند  فقر  دچار  دیگر  نفر  میلیون 
های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان  
 دچار نقصان می شوند و مردم گرسنگی می کشند.
در  غذا  فاجعه  بروز  از  اکونومیست  بینی  پیش 
اخیر  سال  دو  یکی  طی  است که  حالی  در  دنیا 
و حتی قبل از بروز جنگ اوکراین، به دلیل بروز 
خشکسالی های شدید در بسیاری از مناطق دنیا 
رشد  شاهد  کرونا،  ویروس  شیوع  همچنین  و 

روزافزون قیمت مواد غذایی و غالت در دنیا بودیم 
به گونه ای که بانک جهانی آذر ماه سال گذشته 
 22 قیمت  درصدی   1۰۰ تا  رشد  از  گزارشی  در 
 کاالی اساسی و کشاورزی در دنیا خبر داده بود.
و  خواربار  )سازمان  فائو  که  گزارشی  اساس  بر 
کرده،  منتشر  اخیرا  متحد(  ملل  کشاورزی 
به  که  آن هایی  به ویژه  درحال توسعه  کشورهای 
واردات مواد غذایی وابسته هستند مثل کشورهای 
آفریقایی، مصر و هند در معرض خطر تورم قیمت 
در  زنگ خطر  فائو  دارند.  قرار  غذایی  مواد  باالی 
اساس  بر  است.  درآورده  صدا  به  را  زمینه  این 
آمارهای این سازمان بین المللی قیمت مواد غذایی 
در ماه مارس در جهان رکورد زده و تحلیلگران را 
چشم انداز  از  خود  پیش بینی های  است  واداشته 
متوسط  کنند.  اصالح  را  جهان  غذایی  مواد  بازار 
 3۰ جهان  در  آوریل  ماه  در  غذایی  مواد  قیمت 
 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
اقتصادهای  حتی  شد:  عنوان  فائو  گزارش  در 
با  نیز  فرانسه  و  استرالیا  آمریکا،  ثروتمندی مثل 
مواجه شده اند.  تورم  با  مقابله  برای  چالش هایی 
قیمت باالی مواد غذایی در این کشورها به تورم 
شدید در آن ها دامن زده است. آمریکا با باالترین 
نرخ تورم طی 4۰ سال گذشته مواجه شده است و 
انتظار می رود در کوتاه مدت همچنان با قیمت های 
باالی نان، گوشت و شیر مواجه باشد. استرالیا برای 
مقابله با تورم برای نخستین بار طی 11 سال گذشته 
سیاست های پولی خود را تغییر داده است. تورم 
مواد غذایی در فرانسه در ماه آوریل به 3.۸ درصد 
تورم  است که سال گذشته  حالی  در  این  رسید، 
مواد غذایی در این کشور منفی بود، انتظار می رود 
فعاًل  این کشور  در  غذایی  مواد  باالی  قیمت های 

پایدار باشد.

به  اشاره  با  طبیعی  مخاطرات  ملی  کارگروه  دبیر 
در  لغزش  زمین  نظیر  پدیده های  وقوع  احتمال 
جاده هایی مانند چالوس و هراز بر ضرورت جلوگیری 
از آن تاکید کرد. علی بیت اللهی، دبیر کارگروه ملی 
مخاطرات طبیعی، در گفت وگو با ایسنا، درباره تاثیر 
محورهای برون شهری از فرونشست و فروریزش 
زمین گفت:  در جاده ها بسته به موقعیت و محل آنها 
فرونشست،  مانند  پدیده هایی  شاهد  است  ممکن 
مثال  عنوان  به  باشیم.  لغزش  زمین  و  فروریزش 
مانند  شمال کشور  به  منتهی  جاده های  مسیر  در 

گلستان،  استان های،  سمت  به  تهران  جاده های 
رخ  فروریزش  و  فرونشست  مازندران،  و  گیالن 
نمی دهد یا احتمال آن خیلی خیلی کم است، اما 
 احتمال وقوع زمین لغزش  در این جاده ها وجود دارد.
بیت اللهی با بیان اینکه در مناطق کوهستانی خطر 
است،  بیشتر  لغزش  زمین  دلیل  به  حوادث  وقوع 
گفت: البته با شناسایی این دامنه های پر شیب و 
انجام تمهیدات ویژه برای این دامنه ها می توان خطر 
را رفع کرد. اما این اقدام سنگین و گسترده ایست 
و نیازمند دقت باال و هزینه زیادی هم است. اما به 

هرحال توجه به این موضوع و جلوگیری از آن به 
ویژه  در شریان های جاده ای پر تردد مثل جاده هراز یا 
چالوس اهمیت زیادی دارد و الزم است که این نقاط 
شناسایی شوند. او گفت: در این مناطق باید عالئم 
خطر به کار گرفته شود تا از وقوع حوادث جلوگیری 
نمی توان  پروژه ها  اجرای  و  مهندسی  نظر  از  شود. 
هزینه سنگینی را برای آن اختصاص داد و تمامی 
دامنه ها را دیوارکشی کرد ولی در برخی از مناطق که 
خطر باال است می توان اقدامات مهندسی ویژه ای را 

پیش بینی کرد.

بحران غذا در جهان  روی جلد »اکونومیست«

 دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی مطرح کرد:
 خطر زمین لغزش در چالوس و هراز

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرماناداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی  
یک مرحله ای 

سری 8- ۱4۰۱

فراخوان 
مناقصات عمومی 

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

نوبت اولنوبت اول
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آگهی تمدید )نوبت سوم(            
مهلت تحویل پاکات و اصالحیه اسناد مناقصه عمومی 
شماره ۱4۰۱/۰2/ع شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

بدین وسیله به آگاهی کلیه شرکت کنندگان حاضر در جلسه پرسش و پاسخ مورخ 1401/02/06 در محل مجتمع معدنی و 
 )Fusion Bonded Epoxy(  صنعتی گل گهر در ارتباط با شرکت در مناقصه با موضوع " تامین لوله های 24 اینچ با پوشش
به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-پاریز به منطقه گل گهر" می رساند، مهلت تحویل 
پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ 1401/02/31 به روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند مطابق 
با دستورالعمل اعالم شده در اسناد مناقصه در مهلت مقرر نسبت به تحویل پاکات خود در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. الزم به ذکر است اسناد مناقصه اصالح شده از وبسایت این شرکت به 
نشانی: www.geg.ir بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

کمیسیون معامالت پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهـی مناقصــه  »  ارزیــابی کیـفی   «
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد   2۰۰۱۰924۰9۰۰۰۰3۰

1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوی
مطالبات   ،وصول  گازبانی   ، وامداد  برداری  بهره  خدمات   : مناقصه  2-موضوع 

،تعویض کنتور و رفع نشتی و... در سطح منطقه 5 گازرسانی مشهد 
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارابودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از  سازمان برنامه و بودجه 
پ - دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی
امضای  گواهی  دریافت  و   www.setadiran.ir سایت  در  نام  ثبت  د- 

الكترونیكی
 08:00 از ساعت  از سایت مذکور   : ارزیابی کیفی  4-دریافت کاربرگهای استعالم 

مورخ 1401/02/31   تا مورخ 1401/03/04 اعالم شده در سامانه ستاد
مطابق  مربوطه  مستندات  همراه  به  كیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  5-بارگذاری 

مندرجات آن : تا مورخ 1401/03/21 اعالم شده در سامانه ستاد
شماره  مصوبة  مطابق   : كار  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  مبلغ  و  6-نوع 
123402/ت50659هـ  هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
تداركات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه  مراحل  كلیه  گردد  می  7-یادآورد 

الكترونیكی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
حمایت  و  كشور  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداكثر  قانون  8-رعایت 
ایرانی ثبت شده در  الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای  ایرانی  از كاالی 

فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 

شایان ذكر است دسترسی به متن این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  - فاكس 
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در  و  گذشته  روز  رئیسی که  ابراهیم 
 ،14۰1 اردیبهشت ماه  آدینه  واپسین 
دولتداری اش  ماه  دهمین  حالی  در 
سنت  به  همچنان  که  کرد  آغاز  را 
بازه  این  در  که  استانی  سفرهای 
کار  به  آغاز  موعد  از  ماهه   9 زمانی 
و  است  پایبند  دولت سیزدهم  رسمی 
و  سخنرانی  چند  از  یکی  در  قضا  از 
در جریان همین سفر  اظهارنظری که 
داشت،  غربی  آذربایجان  استان  به 
یکی،  نه  هم  آن  اقتصادی«  »رشد  از 
 ۸ حدود  تا  رشدی  بلکه  درصد  دو 
است. سخنانی که  درصد سخن گفته 
از  شنیدنشان  عنوان  هیچ  به  اگرچه 
روسای  و  رئیس جمهوری کنونی  زبان 
جمهور پیش از او تازگی ندارد اما جز 
این سخن و نرخ رشد ۸ درصدی که 
بارها  و  بارها  سال ها،  این  تمام  در 
شاخص  مقام های  سخنرانی های  در 
واژه  کنار  میانی  و  ارشد  مدیران  و 
باقی  تقریبًا  گرفته،  قرار  »اقتصاد« 
دستخوش  بحث  مولفه های  و  عناصر 
تغییراتی  آن هم  شده اند.  تغییراتی 
مثال  به عنوان  که  تاحدی  چشمگیر، 
از  بخشی  همواره  »تورم«  اگرچه 
داریم  یاد  به  و کمتر  بوده  ما  اقتصاد 
بگذرد  از پس سال پیشین  که سالی 
ملی کاسته  پول  ارزش  از  درصدی  و 
اما آن چه  یا گرانی بیشتر نشده باشد 
کار  و  سر  آن  با  عنوان  این  به  حاال 
متعاقبًا  و  سنگین تر  به مراتب  داریم، 
است.  دردناک تر  شهروندان  برای 
حدود  همین  از  به خصوص  تورمی که 
این سو  به  پیش  روز  ده  هفته،  یک 
سخنرانی  یک  در  رئیس جمهوری  که 
مبنی   دولتش  از عزم جزم  تلویزیونی 
ارز ترجیحی خبر داد، بیش  بر حذف 
از هر زمان شهروندان را نگران کرده و 
نیز  ناظران  و  عمده کارشناسان  حتی 

خصوص  در  دقیق  اظهارنظر  به  حاضر 
تورم  این  احتمالی  ارقام  و  اعداد 

نیستند. افسارگسیخته 
این که  اما  اوضاع  و  حال  این  در 
لزوم  بر  همچنان  رئیسی  ابراهیم 
 ۸ اقتصادی  »رشد  به  دستیابی 
چه  به  می گوید،  سخن  درصدی« 
معناست و مهمتر از آن، علت چیست 
مسئوالن  زبان  از  آن چه  همچنان  که 
_همچون  می شنویم  مملکت  ارشد 
گذشته_  دهه های  حتی  و  سال ها 
و  است  اقتصاد  رشد  بر  ناظر  صرفًا 
تعبیر  با  اقتصاددانان  آن چه  از  کمتر 
اقتصادی«  متوازن  و  پایدار  »توسعه 
بر آن تاکید دارند، می شنویم. رئیسی 
آذربایجان  استان  به  سفر  جریان  در 
مهاباد  شهروندان  جمع  در  و  غربی 
 ۸ رشد  برای  دولت  هدف گذاری  از 
معیشت  متعاقبًا  و  اقتصاد  درصدی 
و  اهمیت  بر  و  گفت  سخن  ملت 
همراهی  و  »مشارکت  تاثیرگذاری 
بعید،  آرمان  این  تحقق  در  مردم« 
تاکید کرد. او که ابتدا »اشتغال زایی« 
محوری  »برنامه های  جمله  از  را 
دولت« خواند و تاکید کرد که »باید از 
ظرفیت های استان جهت رفع بیکاری 
و ایجاد اشتغال بهره گیری کنیم«، در 
ادامه با اشاره به اینکه »مسئله مردم« 
مردم«  معیشت  و  »خواسته ها  و 
نکته ای محوری برای دولت است، ابراز 
زیربنایی  »گام های  امیدواری کرد که 
اقتصادی  رشد  به  دستیابی  جهت  در 
همراهی  و  مشارکت  با  درصدی،   ۸
مردم« بر زمین محکم شوند. نکته ای 
هفته هایی  و  روزها  در  به خصوص  که 
گرانی های  همین  به دلیل  بخشی  که 
ناشی از حذف ارز ترجیحی و بخشی 
سالیان  مشکالت  انباشت  به خاطر  نیز 
یکی  شاهدیم که  گاه  از  هر  گذشته، 

و  شهرستان های کوچک  و  شهرها  از 
به محل  نزدیک کشور  و  دور  و  بزرگ 
می شود  تبدیل  شهروندان  اعتراض 
بیان  برای  فرصت  هر  از  مردم  و 
نارضایتی شان استفاده می کنند، محل 
چنان که  رئیسی  ابراهیم  است.  تامل 
اشاره شد با تاکیدی که بر »مشارکت 
تحقق  راستای  در  مردم«  همراهی  و 
که  سیزدهم  دولت  اقتصادی  آرمان 
ظاهرًا همان رشد اقتصادی ۸ درصدی 
اشاره کرد  مهم  این  به  تلویحًا  است، 
اجتماعی  سرمایه  اهمیت  به  که 
اقتصادی  اوضاع  بهبود  و  ترمیم  در 
بالفاصله  ادامه  در  او  اما  است  واقف 
به آزمونی اشاره کرد که نه پیش روی 
در  بلکه  دولت،  دست کم  و  حاکمیت 
آذربایجان  استان  شهروندان  مقابل 
مناطق  و  استان ها  احتماال  و  غربی 
ویژه« که  »آزمونی  دارد.  قرار  هم جوار 
به گفته »رئیس دولت مردمی«، مردم 
داده  قرار  شرایطی  در  را  مناطق  این 
منافقان  و  معاندان  روبه روی  باید  که 
ایستادگی کنند  بصیرت  با  و  بایستند 

شوند. ناامید  آن ها  تا 
»رمز  ادامه  در  که  رئیسی  ابراهیم 
مشکالت  رفع  و  کشور  توسعه یافتگی 
وجود« را مشخصًا »وحدت و انسجام 
که  شود  روشن  تا  کرد  عنوان  ملی« 
کرد  تاکید  است،  واقف  مهم  این  به 
استان  در  خوبی  به  وحدت  »این  که 
مورد  نکته  است.«  مشاهده  قابل 
دهه ها  که  رئیسی  ابراهیم  اشاره 
و  دانشمندان  که  سده هاست  و 
اجتماعی  اقتصاد و علوم  پژوهشگران 
پیرامونش  تحقیق  و  مطالعه  به 
این  در  که  است  همان  مشغولند، 
پژوهش های  و  علمی  مقاالت  دست 
تعابیری  با  اجتماعی  و  اقتصادی 
همچون »اعتماد عمومی« و »سرمایه 

می گیرد. قرار  اشاره  مورد  اجتماعی« 
است  مفاهیمی  از  اجتماعی  سرمايه 
که در این سال ها به شدت مورد توجه 
مطالعات  و  گرفته  قرار  اقتصاددانان 
گسترده اي در باب نحوه اثرگذاري آن 
بر اقتصاد صورت گرفته، مفهومی است 
مختلفی  مولفه های  از  که  گسترده 
مانند اعتماد، هنجارها و غيره تشکيل 
سیستم  به  اعتماد  است.  شده 
در  دولت  سیاست های  و  اقتصادی 
اقتصاد  بخش های  همه  در  آن،  قبال 
کشور از مالیات گرفته تا سیاست های 
است؛  تاثیرگذار  دولت  مالی  و  پولی 
مالیات  از  حاصل  پول  دولت  این که 
آن  از  چقدر  می کند،  صرف  چگونه  را 
شهرها  در  زیرساخت ها  ایجاد  برای 
آن  نمود  مردم  آیا  و  می شود  هزینه 
قدرت  بر  همگی  خیر،  یا  می بینند  را 
یک  در  اجتماعی  سرمایه  ضعف  و 
جامعه موثر است. این در حالی است 
که نبود اعتماد چرخ اقتصاد را در همه 
زمینه ها معیوب کرده و کارکرد صحیح 
این  می کند.  عقیم  را  سیاست ها 
بررسی  نتایج  بنابر  که  است  درحالی 
جوامع  در  مورد،  این  در  کوئین  تایلر 
بین  باالیی  همبستگی  توسعه یافته، 
اقتصادی  رشد  و  اعتماد  باالی  سطح 
بیان  او  ساده  زبان  به  دارد.  وجود 
حجم  کسب وکارها  در  اعتماد  می کند 
مبادالت تجاری و سرعت انجام آن ها 
افزایش  قابل مالحظه ای  میزان  به  را 
استاد  و  اقتصاددان  این  می دهد. 
همچنین  میسون  جرج  دانشگاه 
باشد  باال  اعتماد  »وقتی  می گوید: 
می توانید  است  کمتر  فساد  معمواًل 
خدمات  و  مقامات  به کیفیت  بیشتر 
زمان  در  همچنین  تکیه کنید.  دولتی 
باال بودن اعتماد بازار سرمایه هم باید 
و گرفتن  دادن  وام  زیرا  کند  کار  بهتر 
خیلی  بود.  خواهد  ارزان تر  و  آسان تر 
ساده مردم به طور کل انتظار دارند که 

بدهند.« پس  را  قرضشان  دیگران 
است  این  اساسی  پرسش  شاید  اما 
عدم اعتماد  مشکل  با  که  جوامعی  در 
اعتمادسازی  فرآیند  هستند،  مواجه 
چگونه و از چه کانالی باید آغاز به کار 
اعتماد  شکل گیری  کلی  به طور  کند؟ 
به  اقتصادی  سیستم  و  جامعه  در 
سیاست های  و  تصمیم سازی  نحوه 
است  دولت  این  بازمی گردد.  دولت 
منابع  صحیح  بکارگیری  با  باید  که 
بخش های  در  آن  درست  استفاده  و 
به  را  اعتماد  روح  اقتصاد  مختلف 
کریستین  کند.  تزریق  جامعه  کالبد 
بیورنسکا در مقاله ای با عنوان »چگونه 
اقتصادی  رشد  بر  اجتماعی  اعتماد 
نحوه  به  اشاره  با  می گذارد«،  اثر 
موفق،  اقتصادهای  در  دولت  عملکرد 
دولت های  در  فساد  و  بی کفایتی  و 
ناموفق، دو کانال اصلی در شکل گیری 
فرآیند اعتماد و نهایتا تاثیر آن بر رشد 
از  یکی  می گیرد.  نظر  در  اقتصادی 
طریق کیفیت دولت و حاکمیت قانون 
باالتر  اعتماد  با  جوامع  یعنی  است؛ 
می کند  کار  بهتر  دارند که  دولت هایی 
را  خود  قوانین  بیشتر  احتمال  با  و 
باعث  این  و  می کند  اجرا  عادالنه تر 
تقویت کارایی اقتصادی و تولید ثروت 
می شود. کانال دیگری که اعتماد رشد 
مدرسه  می کند  تقویت  را  اقتصادی 
در  که  است  آموزشی  نظام  همان  یا 
سرمایه  جذب  با  توسعه یافته  جوامع 
امر  همین  و  مواجه می شود  بیشتری 
انسانی  سرمایه  ارزش  افزایش  باعث 
را  اقتصادی  رشد  و  می شود  و کارایی 

می کند. تقویت 

 رئیس جمهوری در جریان سفر به استان آذربایجان غربی 
از تاثیر »مشارکت و همراهی مردم« بر رشد اقتصاد گفت

اعتماد عمومی؛ سرمایه  توسعه اقتصادی

سردار سالمی:
 نمی گذاریم گردوغبار 
محرومیت بر رخسار 

مردم بنشیند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
بیان اینکه دشمن پوکی استخوان گرفته است، 
نمی گذاریم  اقتصادی  شرایط  این  در  گفت: 
گردوغبار ناشی از محرومیت بر رخسار مردم 
رخسار  نازنینتان  دست های  با  شما  بنشیند. 

نوازش خواهید کرد. را  زیبای مردم 
در  سالمی  حسین  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
اجتماع بزرگ سپاهیان محمد رسول هللا)ص( 
خطاب به پاسداران سپاه محمد رسول هللا اظهار 
کرد: بار دیگر لشکریان آسمانی خداوند روی 
خدا  رسول  سپاه  شما  صف کشیدند.  زمین 
هستید. امتداد آن نسل عظیم و باشکوه که 
آزاد کرد. شما  را  روزهایی خرمشهر  در چنین 
همچنان محافظان اسالم و رویش های جدید 

انقالبمان هستید. در عرصه 

گروسی: نشانه ای از عدم 
جدیت ایران در مذاکرات 

هسته ای نمی بینم
یک  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
کنفرانس خبری گفت که هیچ نشانه ای دال بر عدم 
جدیت الزم از سوی ایران برای از سرگیری مذاکرات 
ندارد. وجود  هسته ای  توافق  احیای  راستای  در  وین 
به گزارش ایسنا، صفحه توییتر شبکه الجزیره نوشت: 
تاکید کرد،  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکلی 
ارتباط  در  ایران  این که  بر  مبنی  نشانه ای  هیچ گونه 
در  ندارد،  را  الزم  جدیت  خود  هسته ای  مذاکرات  با 

نداریم. اختیار 
ژاپن  در  مطبوعاتی  کنفرانسی  در  رافائل گروسی که 
سخن می گفت، در عین حال، تصریح کرد: همچنان 
منتظر توضیحات قانع کننده از جانب ایران در ارتباط با 

برخی فعالیت های هسته ای آن ها هستیم.
مذاکرات وین که در راستای احیای توافق هسته ای 
آوریل 2۰21، مدتی پس  ایران در  و لغو تحریم های 
از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، آغاز شد 
در پی برخی تحوالت اخیر بین المللی از جمله حمله 
روسیه به اوکراین و کشمکش های  تهران - واشنگتن 
بر سر برخی مسائل باقی مانده در مذاکرات، تا اطالع 

ثانوی متوقف شده است.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
گفت:  باره  این  در  خبری  کنفرانس  یکی  در  اخیرا 
خواسته های  به  واشنگتن  پاسخ  منتظر  همچنان  ما 
ایران  که  هستیم  متنی  و  ایران  اصولی  و  منطقی 
می کنیم  فکر  کرده اند.  توافق  آن  مورد  در   4+1 و 
واشنگتن می داند که باید چه کاری کند که توافق در 
دسترس تر از آن چیزی که امروز است قرار گیرد. در 
ابتکارات خوبی هم بر  مسیر درستی حرکت شده و 
روی میز است. فکر می کنیم یک تصمیم سیاسی در 
واشنگتن گرفته شود می توانیم پرونده این مذاکرات 

ببندیم. را 
گروسی در ارتباط با بحران اوکراین نیز گفت: روسیه، 
را  این کشور  هسته ای  تاسیسات  جمله  از  اوکراین 
اشغال کرده است. در سفری که به اوکراین داشتم از 

تاسیسات اتمی این کشور بازدید کردم.

سعید محمد اعالم کرد
واردات نامحدود خودروی 

برقی به مناطق آزاد
ویژه گفت که  و  آزاد  دبیر شورای عالی مناطق 
با تصمیم اخیر هیات دولت، واردات نامحدود 
خودروهای برقی به مناطق آزاد انجام می شود 
صمت  وزارت  شیوه نامه  تعیین  منتظر  ولی 

هستیم.
به گزارش ایسنا، این نکته را سیدمحمد در اولین 
نشست خبری خود در شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی گفت و افزود: در دو هفته گذشته 
مطرح  دولت  هیات  در  خودرو  واردات  بحث 
و مورد تایید قرار گرفت و قرار شد که شیوه 
نامه مربوطه را وزارت صمت تعیین کند که از 
جمله مباحث مطرح شده خودروهای با 2۰ هزار 
دالر بود. قرار بر واردات خودروی برقی شد و 
مناطق آزاد نیز بعد از اعالم شیوه نامه وزارت 
صمت می تواند به طور نامحدود خودروی برقی 
وارد کنند. او در بخش دیگری از اظهاراتش به 
اقدامات صورت گرفته برای ایجاد بانک آف شور 
از بانک  که در واقع یک بانک ارزی مستقل 
مرکزی است در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: 
با  مذاکرات  ماه گذشته طی  در حدود شش 
بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آف شور صادر 
شده است و اکنون به دنبال جذب سهامداران 
خارجی هستیم که بتوان مقدمات راه اندازی 

آن را فراهم کرد.
محمد افزود: با راه اندازی بانک آفشور ایرانیان 
خارج از کشور می توانند با خیال راحت  ارز خود 
را به مناطق آزاد آورده و سرمایه گذاری کنند. به 
هر ترتیب اکنون نگران این هستند که ارز خود را 
بیاورند و تحویل بانک مرکزی داده و با مشکل 
مواجه شوند؛ در حالی  که بانک آفشور  مستقل 
از بانک مرکزی است هرچند که نظارت هایی بر 
آن خواهد داشت. او همچنین از اجرایی شدن 
بورس بین الملل به صورت پایلوت در کیش در 

آینده نزدیک خبر داد.

وزیر اطالعات: دو فرانسوی 
بازداشت شده توریست نبودند 
خطیب  اسماعیل  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
وزیر اطالعات گفت: دو فرد فرانسوی بازداشت شده 
پیرامون  اطالعاتی  به  قبل  از  ما  نبودند،  توریست 
به کشور  ورود  لحظه  از  و  بودیم  یافته  دست  آنها 
محض  به  افراد  این  بودند.  نظر  تحت  دقیقا  آنها 
محفل  و  چند کانون  با  تشکیالتی  قرارهای   ورود، 
غیرقانونی و سابقه دار برگزار کردند. طبق مستندات 
ارتباط  ایجاد  دنبال  به  فرانسوی  دو  این  موجود، 
تشکیالتی بین کانون های غیرقانونی و آشوبگر بودند 
که با اتخاذ پوشش های صنفی، اهداف گروهک ها 
بر  می کردند.  دنبال  را  جاسوسی  سرویس های  و 
های  کانون  عناصر  از  برخی  موثق  اطالعات  اساس 
تروریستی  گروهک های  با  نظر  مورد  غیرقانونی 
شده  شناسایی  جواسیس  برخی  و  شده  شناخته 
اطالعات  زودی  به  که  بودند  متصل  نشین  خارج 

می شود. منتشر  پرونده  این  درباره  بیشتری 
سید  حجت االسالم والمسلمین  ایسنا،  گزارش  به 
همایش  یکمین  و  بیست  در  خطیب  اسماعیل 
اشاره  با  استان ها  مراکز  دادستان های  سراسری 
اجرای طرح  پی  در  معاند  رسانه های  به فضاسازی 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها گفت: دشمنان 
با استفاده از فضای رسانه ای به دنبال ایجاد ناآرامی 

با بودند که  امنیت کشور  به  و خدشه 
برانگیز  تحسین  همراهی  و  همکاری  هوشیاری، 
دستگاه های  موقع  به  اقدامات  و  و هشدارها  مردم 
قضایی،  دستگاه  هماهنگی  و  امنیتی  و  اطالعاتی 
توطئه های آنان خنثی شد اما ایجاد ناآرامی و ضربه 
جنگ  برنامه های  جزو  همچنان  کشور  امنیت  به 

است. دشمن  ترکیبی 

یک هزار میلیارد تومان 
برای تکمیل پروژه ملی 
سد نرماب چهل چای

نماینده مردم مینودشت، کالله،  آریان پور  رضا 
مراوه تپه و گالیکش تصویب 1۰ هزار میلیارد 
ریال برای تکمیل پروژه ملی سد نرماب چهل 
چای مینودشت، یکی از بزرگترین طرح های 
زیربنایی گلستان، از دیگر مصوبات سفر رئیس 
اجرای  برای  پیگیری های الزم  بود که  جمهور 
شادمهر،  است.امانقلیچ  اقدام  دست  در  آن 
مجمع  عضو  و  گنبدکاووس  مردم  نماینده 
نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به برخی پیگیری های انجام 
شده در حوزه انتخابیه خود، گفت: طی سفر 
رئیس جمهور به استان گلستان مصوباتی در 
حوزه های مختلف برای گلستان شهرستان گنبد 
کاووس در نظر گرفته شد که در حال پیگیری 
و اجرای یکایک آنها هستم.نماینده مردم گنبد 
کاووس در ادامه اظهار داشت: در سفر 2معاون 
وزیر نیرو به استان گلستان حفاری 9 حلقه 
چاه مصوب شد که از این تعداد 3حلقه چاه 
مقرر شد  و همچنین   رسیده  برداری  بهره  به 
اقدامات الزم در راستای آب شیرین "کرند و 
هوتن" صورت بپذیرد . او در ادامه افزود : بر 
یک  شد  مقرر  نیرو  وزارت  وعده های  اساس 
هوتن  برق  نیروگاه  واحد  مجموع ۵  از  واحد 
بهره برداری  به  گلستان  در  امسال   تابستان 
برسد، نیروگاه هایی با توان تولید ۵، ۸، 1۵ و 
2۵ مگاوات از جمله نیروگاه هایی هستند که 
برای ساخت  سرمایه گذاران بخش خصوصی 
آن در گلستان اعالم آمادگی کرده اند. او با اشاره 
برای  مشکالتی که  و  چالش های کم آبی  به 
مردم به وجود آورده است، بیان داشت: قرارگاه 
خاتم در بحث آبرسانی استان گلستان گام های 
خوبی برداشته، به خصوص در مناطق مرزی که 
محدودیت های بسیار وجود دارد و مردم به آب 

نداشته اند. دسترسی  آشامیدنی 

اعتماد به سیستم اقتصادی 
و سیاست های دولت در 
قبال آن، در همه بخش های 
اقتصاد کشور از مالیات گرفته 
تا سیاست های پولی و مالی 
دولت تاثیرگذار است؛ این که 
دولت پول حاصل از مالیات 
را چگونه صرف می کند، چقدر 
از آن برای ایجاد زیرساخت ها 
در شهرها هزینه می شود و آیا 
مردم نمود آن را می بینند یا 
خیر، همگی بر قدرت و ضعف 
سرمایه اجتماعی در یک جامعه 
موثر است

امام جمعه شهرکرد با بیان 
اینکه گاهی شرارت های دشمن 
داخلی است، گفت: »افراد 
دخیل در این شرارت ها دو 
دسته هستند برخی ها فریب 
خورده و برخی ها خود فروخته 
هستند و اسلحه دریافت 
کرده اند که در جاهای مختلف و 
از جمله در استان ما به شدت 
سازمان یافته کار می کنند

در روزها و هفته هایی که پیرو تصمیم دولت بر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کاالهای اساسی در اثر این 
رئیس دولت  نارضایتی مردم هستیم،  ابراز  به منظور  اعتراضی  تجمعی  از کشور، شاهد  گوشه ای  از  گاه  از  هر  تصمیم، 
سیزدهم در یک سفر استانی تاکید کرد که »دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد« را ممکن می داند؛ البته مشروط به 

»مشارکت و همراهی مردم«.

گزارش خبری
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 |

 ائمه جمعه مشهد، قم، شهرکرد و اهواز نسبت به »فتنه« و »نفوذ« دشمنان
 برای سوءاستفاده از اعتراض های مردم هشدار دادند

اعتراض های معیشتی و پیاده نظام داخلی دشمنان 
و  شهر  برخی  در  گذشته  روز  جمعه  ائمه 
گرانی  موضوع  به  کشور  شهرستان های 
روزهای  طی  که  پرداختند  اعتراضاتی  و 
بر  مبنی  دولت  تصمیم  پی  در  و  گذشته 
کشور  نقاط  برخی  در  ترجیحی  ارز  حذف 
آن طور  البته  که  اعتراضاتی  بودیم.  شاهد 
احمد  جمله  از  خطیبان  این  از  برخی  که 
خراسان  در  ولی فقیه  نماینده  علم الهدی، 
تاکید  آن  بر  مشهد  جمعه  امام  و  رضوی 
ساخته  و  داشته  خارجی  منشاء  کرده، 
که  دشمنانی  فکر  اتاق های  پرداخته  و 
به دنبال »فتنه« و »نفوذ« در کشور هستند. 
گذشته  روز  خطبه های  در  که  علم الهدی 
اعتراضات  به  مقدس،  مشهد  جمعه  نماز 
مشابه در آبان ماه 9۸ نیز اشاره کرد، با بیان 
کشور  از  خارج  در  نظام  »دشمنان  این که 
مانند موضوع گرانی بنزین در سال ٩٨، در 
جریان طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی 
»آنها  گفت:  داشتند«،  آشوب  ایجاد  قصد 

آماده  کشور  داخل  در  را  خود  پیاده نظام 
کرده بودند تا هیجانی ایجاد و نظام را دچار 
آشوب کنند.« نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی با بیان این مطلب که ایجاد ناامیدی 
نظام،  عظیم  حرکات  مقابل  در  مردم  در 
نوعی نفوذ راهبردی است، خاطرنشان کرد: 
»سرکوبگری، جاسوسی و نفوذ راهبردی از 
با  آنان  و  است  نظام  دشمنان  توطئه های 
نفوذ راهبردی می خواهند والیت فقیه را از 
نظام  و  وارونه  را  نظام  ساختار  ما گرفته، 
در  اما خوشبختانه  ناکارآمد نشان دهند  را 
که  حرکتی  کوچکترین  خراسان  سرزمین 
از سوی مردم  نظام شود  سبب اختالل در 
بر  داللت  مهم  این  و  است  نگرفته  صورت 

دارد.« مردم  دین مداری 
علم الهدی البته فقط به این موضوع بسنده 
امر  اهمیت  بر  تاکید  با  ادامه  در  و  نکرد 
ورود  خواستار  منکر،  از  نهی  و  معروف  به 
»نهی  و گفت:  شد  مقوله  این  به  همگانی 

بی تفاوتی  و  است  واجب  همه  بر  منکر  از 
تاکید  او  نیست.«  جایز  بی حجابی  درباره 
کرد: »نباید منتظر ورود نیروی انتظامی در 
این راستا بمانید، همه باید در این موضوع 
مشهد  امام جمعه  وظیفه کنند.«  احساس 
سیاسی  مسأله  حجاب  »مسأله  گفت: 
و  است  دشمن  راهبردی  نفوذ  بلکه  نیست 
اگر رواج یابد سفره دین از زیر پای جوانان 

می شود.«  کشیده 
خطبه های  در  نیز  قم  جمعه  امام  همزمان 
کرد:  تأکید  مذهبی  شهر  این  جمعه  نماز 
از  باید  کشور،  مشکالت  از  عبور  »برای 
کافی  تجربه  از  که  شود  استفاده  کسانی 
باشند  برخوردار  در سطح کالن  مدیریتی  و 
کنند.«  حل  را  کشور  مشکالت  بتوانند  تا 
اینکه  بیان  با  آیت هللا سید محمد سعیدی 
وجود  به  یکباره  اقتصادی کشور  مشکالت 
شود،  برطرف  یکباره  نمی شود  و  نیامده 
به هوش  باید کامال  ما  یادآور شد: »مردم 

باشند و ردپای دشمنان را در این آشوب ها 
از  همیشه  دشمنان  چرا که  مشاهده کنند 
زدن  ضربه  برای  سو  یک  از  آشوب ها  این 
به نظام و از سوی دیگر در مذاکرات برای 

می کنند.«  استفاده  امتیازگیری 
شهرکرد  جمعه  امام  بود که  حالی  در  این 
نیز با بیان اینکه گاهی شرارت های دشمن 
این  در  دخیل  »افراد  است، گفت:  داخلی 
شرارت ها دو دسته هستند برخی ها فریب 
هستند  فروخته  خود  برخی ها  و  خورده 
جاهای  در  که  کرده اند  دریافت  اسلحه  و 
به شدت  ما  استان  در  از جمله  و  مختلف 
نکونام  آیت هللا  می کنند.«  سازمان یافته کار 
گذشته  روز  جمعه  نماز  خطبه های  در 
باید  را  فریب خورده  »افراد  شهرکرد گفت: 
با خودفروختگان  مقابله  و  بازگرداند  راه  به 
تنها کار دستگاه های امنیتی نیست بلکه کار 
را  ایمانی  جامعه  بصیرت  و  است  مومنان 
و  نخورند  را  افراد  این  فریب  تا  می خواهد 
جهاد در برابر این افراد جهاد فی سبیل هللا 
جداسازی  لزوم  بر  تاکید  با  او  است.« 
خاطرنشان  غیرانقالبی  از  انقالبی  نیروهای 
کرد: »دولت توانست میلیاردها ثروت را از 
مردم  جیب  به  و  خارج  چپاولگران  دست 
نیست  آن  منکر  هیچ کس  منتقل کند که 

فقط مردم با نحوه اجرای آن مشکل دارند 
که ابهاماتی وجود دارد و حق دارند بپرسند 
از  جزئی  درست  مطالبه  و  مطالبه کنند  و 
درست  مطالبه گر  آیا  اما  است  انقالب  این 
حمله  )ع(  صادق  امام  علمیه  حوزه  به 
جمع  محل  را که  بسیج   پایگاه  و  می کند 
می کشد؟«  آتش  به  است،  جوانان  شدن 
آبروی  با  »آشوبگران  نکونام گفت:  آیت هللا 
مقابله  بازی کردند که  استان  این  انقالبی 
با این افراد مطالبه مردم است تا وضعیت 
مطالبه گری  درستی  به  بتوانند  و  آرام شود 

کنند.«
در اهواز نیز خطیب نماز جمعه این شهر در 
از  اهواز   )ره(  امام خمینی  مهدیه  مصالی 
راهپیمایی ای سخن گفت که ظاهرًا در شهر 
ناآرامی های گذشته  برخی  در مقابل  و  ایذه 
با  عباس کعبی  آیت هللا  است.  شده  برگزار 
بیماری  ایران دچار یک  اقتصاد  اینکه  بیان 
»اقتصاد  است، گفت:  تورمی  رکود  نام  به 
داشت  بزرگ  جراحی  یک  به  نیاز  ایران 
خطیب  شد.«  اقدام  دیر  آن  برای  گرچه 
نماز جمعه اهواز تصریح کرد: »بی عدالتی و 
تقاضای  ایجاد  و  پولی  سیاست  در  اخالل 
کاذب و بسیاری موارد فساد اقتصادی دیگر 
بوده است.« ارز ترجیحی  از مضرات وجود 

روی خط خرب
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علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست از تشکیل کمیته حقیقت یاب برای پی 
یوزپلنگ  توله  دو  تلف شدن  دالیل  به  بردن 
ایران خبر داده است. پیش از این چهارشنبه 
زیست  محیط  معاون  اکبری،  حسن  شب، 
حفاظت  سازمان  زیستی  تنوع  و  طبیعی 
با  تلویزیونی  گفت وگویی  در  زیست  محیط 
فرآیند  در  صورت گرفته  اشتباهات  به  اشاره 
نگهداری و جابجایی توله یوزها گفت:»بخشی 
از این فرآیند با خطای ما همراه بود و آن را 
می پذیریم. ما در این پروسه تجربه نداشتیم 
شدند.  خطاهایی  مرتکب  نیز  دامپزشکان  و 
تالش می کنیم با درس گرفتن از این طرح، از 

استفاده کنیم.« بعدی  ظرفیت های 
او همچنین به این اشاره کرد که »نگهدارنده 
پیش بینی  که  چرا  نداشتیم،  یوز  تخصصی 
نمی شد نیازمند عمل سزارین باشیم.« اکبری 
ادامه ادامه داد: »انتقادات مطرح شده درباره 
یوزها درست است.  نگهداری  بودن مرکز  دور 
ابتدا  از  اسارت  در  یوز  تکثیر  مرکز  مکان یابی 
اشتباه بود و قرارگیری این مرکز در زیستگاه 
طبیعی یوز سبب شد تا کار حفاظت نیز برای 
همکاران ما سخت شود.« به گفته او انتقال 
توله ها بعد از تولد به تهران کار فنی و تخصصی 
محیط  دوستداران  »هنوز  است.  دامپزشکی 
دارند که  وجود  زیادی  دامپزشکان  و  زیست 
بوده  اشتباه  تهران  به  آن ها  انتقال  معتقدند 
چرا که پایتخت آلوده است و در آن ویروس 
دارد.  وجود  زیادی  و گربه  و سگ  دیستمپر 

ما  و  است  داشته  وجود  خطاهایی  کل  در 
با  تا  اصالح کنیم  را  آن ها  باید  و  می پذیریم 
استفاده از ظرفیت های بعدی، این اشتباهات 

را جبران کنیم.«

 صحبت از تمام مشکالت
غذا  بی تابی کرد.  تمام  روز  دو  مادر  یوزِ 
توی  توله   پیچید.  خودش  به  درد  از  نخورد. 
به  تمام  ساعت   ۶ بود.  چرخیده  رحمش 
نداشت.  توان  دیگر  و  آورد  فشار  خودش 
بی حال شده بود. دامپزشک »ایران« می گوید 
سزارین یوزپلنگ به درستی انجام شد، هرچند 
کمی دیر و توله ها به دنیا آمدند و یکی شان 
که از ابتدا ضعف داشت، از بین رفت و اکنون 
بین  از  دلیل  او  اما  است.  خوب  ایران  حال 
رفتن دومین توله را مدیریت اشتباه از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیست می داند. بهرنگ 
اکرامی، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد چالوس و دامپزشک معتمد 
سازمان حفاظت محیط زیست در وبیناری که 
چهارشنبه شب، در پایگاه خبری گلونی برگزار 
شد از جزئیات آنچه در سایت تکثیر توران رخ 

داده گفت.
اکرامی در این نشست اشاره به اینکه برنامه های 
انجام شده در دو سال گذشته برای تکثیر در 
اسارت، با وجود موفقیت در باروری و زایمان، 
دچار حاشیه هایی شد، گفت: »از نظر مدیریتی، 
این  در  را  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
برنامه ریزی  نبود  می دانم.  مقصر  مشکالت 
به  بی توجهی  و  رسانه ها  مدیریت  در  درست 

دفاع فنی از پروژه از جمله حاشیه هاست. نه 
تنها خودشان اطالع رسانی نکردند، بلکه به ما هم 
اجازه اطالع رسانی داده نشد و این را به صورت 
رسید که  جایی  به  اعالم کردند. کار  مکتوب 
نماینده مجلس گفت زایمان زوتر بوده. سازمان 
در ارائه مستندات آنقدر محافظه کارانه رفتار کرده 

که چنین شبهاتی مطرح شده است.«
او در ادامه توضیح داد که قبل از این کار همه 
پروتکل های الزم را در جلساتی که در سازمان 
حفاظت محیط زیست و اداره کل سمنان برگزار 
شده، تعریف کرده است: »گفتم این زایمان 
99 درصد طبیعی خواهد بود، اصول قرنطینه 
و نگهداری توله ها باید پیش بینی شود. باید 
نزدیک ترین کلینیک مجهز پیش بینی می شد. 
احتمال  هم  طبیعی  زایمان  در  حتی  گفتم 
نپذیرفتن توله ها و تیمارنکردن و شیرندادن به 
دلیل  این  به  و  دارد  مادر وجود  از سوی  آنها 
باید تیم آمادگی داشته باشد و شیر مورد نیاز 
مهیا شود. همه اینها را مکتوب ارائه کردم و در 
جلسات گفتم. انتظار می رفت این کارها انجام 
شود اما نشد. بعد از زایمان تیم دامپزشکی 
تخصصی  گروه  هیچ  و  نکرد  پیدا  حضور 

دانشگاهی با ما لینک نشد.«
زمینه  او در  تاکید کرد که کار  این  بر  اکرامی 
باروری و زایمان »ایران« به اتمام رسیده اما 
در بی برنامگی سازمان ناچار شده باز هم پیگیر 
وضعیت باشد. »من بر اساس وظیفه حرفه ای، 
حتی تجهیزات شخصی ام را با خودم بردم. اگر 
نمی بردم چه بسا حیوان تلف شده بود. من 

از نظر تخصصی به وظایفم عمل کردم. بعد از 
زایمان مادر غذا خورد و توله ها هم که آغوزدهی 

شدند و کار ما تمام شد.«
او سپس از این گفت که بعد از شیردهی اشتباه 
از سوی تیمارگر، علیرضا شهرداری را به عنوان 
تیمارگر بعدی به سازمان معرفی کرده و حتی 
بعد از اینکه مشکل دفع مدفوع توله ها مطرح 
شده، با اینکه کار او تمام شده، با متخصصان 
مشورت کرده و در نهایت اصرار کرده تا انتقال 
معتمد  دامپزشک  شود.  انجام  تهران  به  آنها 
سازمان حفاظت محیط زیست با گالیه از نبود 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  در  آمادگی 
توله ها  این  که  نیست  »اینطور  کرد:  اضافه 
ارزش نداشته باشند. تمام دنیا خبر تولد آنها 
را اعالم کردند و انجمن های بین المللی برای 
فرستادن شیر و واکسن با هزینه خودشان و 
معرفی کارشناس مناسب اعالم آمادگی کردند 
و این نشان می دهد که کار ارزشمندی است اما 
از این طرف می بینیم که در کشور خودمان کار 

در پایین ترین سطح انجام می شود.«
او با گالیه از تغییر مدیر کل اداره محیط زیست 
سمنان در زمان نامناسب گفت:  »واضح است 
که تا مدیر جدید به موضوع اشراف پیدا کند، 
زمان می برد. از طرف دیگر تعطیالت نوروز رسید 
و فاصله ای در کار ایجاد شد. من بار دیگر درباره 
ضرورت تهیه تجهیزات و آمادگی توضیح دادم 
اما تا بار دیگر کارگروه ها عوض شود به فصل 
زایمان خوردیم. به این دلیل نه دانشگاهی با ما 

کار کرد، نه تیمارگری پیدا کردیم.

ما به موقع عمل کردیم
ساعات  در  یوز  ماده  که  فشاری  از  او 
دچار  »حیوان  هم گفت.  تحمل کرد  زایمان 
بیحالی شد. با طوالنی شدن این روند معلوم 
شد ایرادی در کار است. یا توله درشت است 
توله مسیر  اینکه  یا  نمی شود  رد  کانال  از  و 
استفراغ  بار حالت  دو  است.  بسته  را  کانال 
پیدا کرد. چندین بار آمد بیرون و آب خورد. 
توان  دیگر  شد که  وارد  یوز  به  فشار  آنقدر 
قابلیت  دیگر  آن شرایط  در  نداشت.  حرکت 
عمل  موقع  به  ما  نداشت.  طبیعی  زایمان 
این  اکرامی  به گفته  اگرچه کمی.«  کردیم 
انجام  ظهر  از  بعد   2 ساعت  باید  سزارین 
میشد، ولی در ساعت ۶ و نیم بعد از ظهر و 

انجام شد. تکلیف  با کسب  هم  آن 
»اینها  کرد:  اضافه  موارد  این  گفتن  با  او 
موقع  به  عملیات  است که  این  نشان دهنده 
انجام شد اما تیمی که انتظار می رود در شان 
نبود.  مهیا  باشد،  بزرگ  این کار  و  توله  آن 
جراحی به خوبی انجام شد و کانال زایمان هم 
معتمد  دامپزشک  شد.«  بسته  خوب  بسیار 
زیست  معاون محیط  به  روز چهارم  سازمان 
طبیعی گفته بود که بهتر است توله ها به تهران 
امکانات  به  دسترسی  »چون  شوند،  منتقل 
آزمایشگاهی و متخصصان راحت تر بود«. او 
گفت: »توران منطقه خوب و آرامی است اما 
شرایط خوبی برای اورژانس نیست. چند روز 
پیش هم با اصرار من توله ها را بردند تهران. 
یکی شان در مسیر تلف شد و می گویند آن 

است.« وضعیتش خوب  هم  یکی 

 هنوز یک توله زنده است
اکرامی ادامه داد: »دو سال برای این کار 
برداشت  طبیعت  از  یوز  زحمت کشیده شد. 
باروری  گذاشتیم.  مثلی  تولید  برنامه  شد. 
در  دلیل  به  دوم  توله  اما  شد  انجام  موفق 
اگر  از دست رفت.  نظر نگرفتن ظرایف کار، 
کار را باز هم راحت بگیرند توله سوم هم از 
بین می رود.« به گفته او با کمک یک ایرانی، 
شیر از خارج فرستاده شده و به ایران رسیده 
اما هنوز به توله ها نرسیده است. »همه اینها 
یک کارگروه  توسط  باید  است که  کارهایی 
انجام می شد. اما این کارگروه اصال تشکیل 
درباره  در همین است. حرف  نشد و ضعف 
ملی  سرمایه  این  است.  زیاد  ماجرا  این 
ماست و گروهی پشت این کار زحمت کشیده 
است. اینکه خیلی راحت از دستش بدهیم 
هیچ توجیهی ندارد. اینجا من از سازمان گله 
دارم. چرا که با تالش و پیگیری کار نشد را 
شد کردیم. حاال نمی دانم چه اتفاقی افتاده 
که حیوانات اینطور روی هوا هستند و هیچ 
تیمی آنجا نیست. در حالی که بهترین تیم 
کار  هنوز  باشد.  این سازمان  اختیار  در  باید 
می چرخد.  مثل  تولید  متخصص  یک  روی 

باید بدانند که کار من تمام شده.«
اکرامی همچنین با معرفی اکبری، معاون محیط 
محیط  کل  مدیر  ظاهری،  و  طبیعی  زیست 
برنامه  این  مدیران  عنوان  به  سمنان  زیست 
اینجا  است که  عامیانه  عبارتی  »پروژه،  گفت: 
مطرح شده اما اصال پروژه ای تعریف نشده و 

ندارد.« وجود  دقیق  طور  به  پروژه ای  مدیر 
باید  اشاره کرد که  این  به  وبینار  این  در  او 
ورکشاپ  چندین  گذشته  روزهای  تمام  در 
برگزار می شد، متخصصان  دامپزشکان  برای 
دامپزشکان  با  و  می شدند  دعوت  خارج  از 
فرموالسیون شیر آنالیز می شد اما هیچ یک 
از این اتفاقات نیفتاد. او با گفتن این گالیه ها 
و  است  زنده  توله  یک  »هنوز  کرد:   تاکید 
برایش  را  تیم  بهترین  باید  دارد.  ارزش 

کنند.« برنامه ریزی  برایش  و  بیاورند 

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

تشکیل کمیته حقیقت یاب مرگ یوزها
اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان محیط زیست: سازمان برای توله  یوزها هیچ برنامه ای نداشت 

 اهمیت تکثیر در اسارت
 و حفاظت از زیستگاه یوز

که  هستند  متخصصانی  گروه  نخستین   
از  موجود  آمارهای  اساس  بر  می گویند 
این  برای  نباید  و  نمی تواند  یوز  جمعیت 
گونه تصمیم گرفت، چون بسیاری از مناطق 
که پتانسیل زیست یوز را دارند به درستی 
پایش نشده است. در نتیجه ممکن است 
در آنها یا جایی که ما نمی دانیم، یوز ماده یا 
جمعیتی پویا از یوز وجود داشته باشد. به 
همین دلیل حفاظت از زیستگاه برای حفظ 
یوز کافی است یا حداقل شواهد کافی برای 
دیگر  طرف  از  ندارد.  وجود  دیگر  اقدامات 
آن ها معتقدند که تایید بر تکثیر در اسارت از 

می کاهد.   زیستگاه  از  حفاظت  اهمیت 
گروه دوم اما می گویند که شواهد از جمله 
تعداد یوزهای پایش شده در دهه ۸۰  در 
 9۰ دهه  در  شده  پایش  تعداد  با  مقایسه 
نشان  را  روند کاهشی  وضوح  به  شمسی، 
می دهد و این کاهش به خوبی در مقاالت 
است.  شده  مستند  رسمی  گزارش های  و 
از  حفاظت  که  نیست  تردیدی  بنابراین 
انقراض کافی  از  یوز  نجات  برای  زیستگاه 
نیست و منجر به بهبود وضعیت حفاظتی از 
گونه ارزشمند نشده است. از سوی دیگر آنها 
برنامه  و  زیستگاه  از  بین حفاظت  منافاتی 
تکثیر در اسارت نمی بینند و این برنامه را به 
عنوان یک برنامه پشتیبانی برای حفاظت از 
یوز ضروری می دانند. آنها معتقدند که شواهد 
موجود به قدری است که بدانیم، چاره ای جز 
برای  است.  نمانده  باقی  اسارت  در  تکثیر 
گفت  می توان  دیدگاه  این  تایید  در  مثال 
تقریبا در یک دهه گذشته در زیستگاه های 
ثبت  خانواده ای  یا  ماده   یوز  هیچ  جنوبی 
دوربین گذاری ها،  افزایش  وجود  با  و  نشده 
نزدیک به ۸ سال است فقط یوز نر در این 

است. شده  رصد  زیستگاه ها 
اسارت  در  تکثیر  مخالفان  اما  هم  باز 
به  رو  یوز  وضعیت  اگر  حتی  می گویند 
وخامت باشد، این پروژه کمکی به حفظ این 
گونه نمی کند. آنها معتقدند تکثیر در اسارت 
است  پایین  موفقیت  نرخ  با  و  دشوار  کار 
یوز    Rewelding یا  بازوحشی گردانی  و 
است. غیرممکن  کاری  اسارات  در  متولدشده 
این در حالی است که در یکی دو دهه گذشته 
بلندی  موجود، گام های  استناد شواهد  به  و 
و  شده  برداشته  یوز  اسارات  در  تکثیر  برای 
اسارت  در  زیاد  تعداد  در  یوزها  توله   امروزه 
جهان  سراسر  در  مختلف  باغ وحش های  و 
متولد می شود و این کار دیگر تالشی با نرخ 
پایین موفقیت محسوب نمی شود. از سوی 
دیگر تالش های نسبت موفقی برای معرفی 
یوزهای متولد شده در اسارت به حیات وحش 
دیگر  یوز  بازوحشی گردانی  و  گرفته  صورت 
ماموریت غیرممکن تلقی نمی شود. از سوی 
حیات  از  حفاظت  نیست  تردیدی  دیگر 
 وحش در زمره علوم تجربی قرار می گیرد و 
در علوم تجربی شواهد قطعی که از شیوه های 
نظام مند سنجش استخراج می شوند، مبنای 
علمی  اصول  پذیرش  تصمیم گیری هستند. 
افراد  برآوردهای  که  است  معنی  این  به 
متخصص با مدارک و وابستگی ها دانشگاهی 
و پژوهشی پیش از آزموده شدن نباید مبنای 
معنی  به  این  و  گیرند  قرار  تصمیم گیری 
بی ارزش بودن این برآوردها نیست. نظرات و 
سواالت افراد متخصص قطعا برای ساختن 
و  و  دارند  سنجش  ارزش  که  تئوری هایی 
آزمون بسیار  طراحی های شیوه های صحیح 
با  منافات  در  چنین کاری  اما  هستند.  مهم 
دیگر تالش ها نیست و وضعیت یوز به گونه ای 
است که نمی توان منتظر تامین بودجه برای 
سنجش آن تئوری ها ماند، چون تا آن زمان 
برای  یوزی  دیگر  موجود  شواهد  استناد  به 
پایش و بررسی باقی نخواهد ماند. نکته دیگر 
این است که علی رغم تاکید برای حفاظت از 
زیستگاه، وضعیت زیستگاه های یوز به سرعت 
طمع  چشم  به تازگی  و  رفته  قهقرا  به  رو 
معدن کاران به سایر تهدید های زیستگاه های 
یوز اضافه شده  است. در این وضعیت انتقادات 
محیط  حفاظت  سازمان  متوجه  صحیحی 
 زیست است. نداشتن مدیر و مسئول رسمی 
اطالع رسانی،  در  شفافیت  نبود  پروژه،  برای 
گروهای  نبودن  دخیل  و  نشدن  تشکیل 
مشورتی و تخصصی برای بخش های مختلف 
پروژه، نداشتن دستورالعمل و امکانات کافی 
برای مواجهه با هر رخداد احتمالی در فرآیند 
پروژه از جمله این انتقادات هستند. اما اجرای 
در  تکثیر  برنامه  نشده  سازماندهی  معیوب 
اسارت توسط سازمان حفاظت محیط  زیست، 
قرار  پروژه  تعطیلی کل  برای  بهانه ای  نباید 
بگیرد و به جای تعطیلی باید اجرای صحیح 
این پروژه در کنار حفاظت موثر از زیستگاه و 
اختصاص بودجه کافی باید به مطالبه گروهی 
از سازمان حفاظت محیط  زیست بدل شود. 
پروژه  ادامه  یا  تعطیلی  صورت  این  غیر  در 
موجود  وضعیت  تداوم  با  اسارات  در  تکثیر 
در زیستگاه ها نه تنها یوز را از انقراض نجات 
نخواهد داد، بلکه تا یک دهه آینده از زیستگاه 

یوز هم نشانی باقی نمی ماند.

من بر اساس وظیفه حرفه ای، 
حتی تجهیزات شخصی ام را با 
خودم بردم. اگر نمی بردم چه 

بسا حیوان تلف شده بود. من 
از نظر تخصصی به وظایفم عمل 

کردم. بعد از زایمان مادر غذا 
خورد و توله ها هم که آغوزدهی 

شدند و کار ما تمام شد

|پیام ما| بعد از تلف شدن دومین توله یوز توران، معاون محیط زیست طبیعی به اشتباهات سریالی اعتراف کرده و گفته: »خطاها را 
می پذیریم.« رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم که اولین بار خبر زایمان یوز مادر را داده بود، حاال از تشکیل کمیته حقیقت یاب 
برای پی بردن به دالیل تلف شدن دو توله یوزپلنگ آسیایی گفته است. این میان اما گفته های دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط 

زیست معلوم می کند که این سازمان برای نگهداری از توله ها بعد از تولدشان هیچ برنامه ای نداشته است.

 نمی دانم چه اتفاقی افتاده که 
حیوانات اینطور روی هوا هستند 

و هیچ تیمی آنجا نیست. در 
حالی که بهترین تیم باید در 

اختیار این سازمان باشد. هنوز 
کار روی یک متخصص تولید 
مثل می چرخد. باید بدانند که 

کار من تمام شده است

| دامپزشک |

  | بهرنگ اکرامی |

|  
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  ا
|
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| سمت |
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1ادامه از صفحۀ

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ  1401/03/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:00 صبح روز سه شنبه  مورخ  1401/03/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت های الف: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشانی: جیرفت 
03443317492و   : تلفن  و  جیرفت   2 شماره  صنعتی  شهرک  جاده کرمان_ابتدای   5 – کیلومتر 

03443317564
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

شناسه آگهی : 1320835

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
سری 8- ۱4۰۱

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد 

و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فهرست بهامبلغ تضمین )ریال(نوع تضمینمبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهشماره مناقصه

2۰۰1۰۰۰2۸2۰۰۰۰23
) ۰۷/الف/14۰1/4۶ (

بهسازی محور زهکلوت – کروچان 
)ساخت پلهای باکسی درجا در محور زهکلوت کروچان(

)همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده((
92،۰۸۸،۷۶۵،۸2۷

براساس بخشنامه 1234۰2/ت  
۵۰۶۵9هـ  مورخ 94/۰9/22 آئین 
نامه تضمین برای معامالت دولتی

4,۶۰4,43۸,291
راه،راه آهن و باندو  فرودگاه 

سال 14۰1
)فهرست بهای  تجمیع شده(

2۰۰1۰۰۰2۸2۰۰۰۰24
) ۰1/الف/14۰1/4۶ (

تولید باکس، حمل و کارگذاری و اجرای تعمیرات 
اساسی ابنیه فنی )قلعه گنج( )تجدید(

9۵،۵1۸،۷۶۰،1434,۷۷۵,93۸,۰۰۷

راهداری 14۰1
2۰۰1۰۰۰2۸2۰۰۰۰2۵

) ۰2/الف/14۰1/4۶ (
اجرای شوت خروجی آبنماهای محور کلکسورک و 

اجرای آبنمای بلوچ آباد )تجدید(
19،۶۰۸،۷99،۰۵99۸۰,439,9۵3

آگهی مفقودینوبت اول

آگهی مفقودی

پیکان  وانت  فروش  فاکتور  و  سند 
تیپ 1600i مدل 1390 سفید شیری 
موتور  شماره   به  رنگ  –روغنی  
شاسی شماره  و   11490082724
به   NAAA36AA9CG269940
 65 695ایران  58ق  پالک  شماره 

متعلق به مجید ناوکی مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط گردیده است.

سند اصلی و برگ سبز خودرو سواری 
پژو تیپ 405GLXI مدل 1389 به 
رنگ نقره ای _ متالیک به شماره موتور 
شاسی  شماره  و   12489220573
به   NAAM11CA5BE057288
 21 ط  ایران 824  پالک 75  شماره 
اکبری جور به شماره ملی  بنام سارا 

5350034881 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط است.

ن 
جا

منو
ان

هبن
کو
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درگیر  پاکستان  و  هند  می شود که  ماهی  دو 
موج گرمای شدید شده اند. روز یکشنبه دمای 
هوای دهلی نو، پایتخت هند به بیش از 49درجه 
به  پاکستان  هوای  دمای  و  رسید  سانتی گراد 
۵1درجه سانتی گراد. میلیون ها نفر از ساکنان این 
مناطق شاهد از بین رفتن محصوالت کشاورزی 
خود و قطعی آب و برق بوده اند. در این شرایط 
کار کردن مختل شده و کارمندان تنها چند ساعتی 
در شب که هوا خنک تر می شود، کار می کنند. »ما 
در جهنم زندگی می کنیم«، این توصیف نظیر 

احمد یکی از ساکنان تربت در منطقه بلوچستان 
پاکستان از شرایط زندگی اش است.  

جان های بسیاری در خطر است
را  جهانی  گرمایش  اقلیم،  دانشمندان 
شدید  آب وهوایی  رخدادهای  وقوع  علت 
می دانند. آنها می گویند که اثرات تغییر اقلیم 
آسیب  دنیا  سراسر  در  بسیاری  جان های  به 
دمای  میانگین  افزایش  اگر  حتی  می رساند؛ 
شدن  صنعتی  ماقبل  دوران  به  نسبت  زمین 

برسد. سانتی گراد  درجه   1.1 به  جهان 

نقش گرمایش جهانی در توفان ژاپن
 9۸ داد،  رخ   2۰19 اکتبر  هاگیبیس که  توفان 
کشته و ۷ گمشده بر جای گذاشت و خرابی های 
بسیاری به بار آورد. نتایج تحقیقات دیگری که 
می دهد  نشان  شد  منتشر  گذشته  چهارشنبه 
گرمایش جهانی ۶۷ درصد در وقوع این توفان 
به  اقلیم که  تغییر  و  داشته  نقش  سهمگین 
واسطه فعالیت ها و دخالت های انسان در طبیعت 
به وجود آمده، ضرر و زیان ناشی از این توفان را به 
4 میلیارد دالر رسانده است. تحلیل های دیگری 

نیز نشان می دهند که بحران اقلیم شدت وقوع 
سیالب های مخرب در آفریقای جنوبی و اروپا، 
موج گرما در آمریکای شمالی و توفان در جنوب 

شرق آفریقا را بیشتر کرده است.

افزایش دما ادامه دارد
اداره  جدید  آنالیز  گاردین،  گزارش  به 
دمای  می دهد که  نشان  انگلستان  هواشناسی 
این منطقه همچنان رو به افزایش است و رکورد 

می رساند. ثبت  به  را  جدیدی 
دانشمندان در آنالیز خود برای تحلیل دو سناریو 
از 14 مدل سازی کامپیوتری استفاده کردند. یکی 
از این سناریوها جهان گرم امروزی بود و دیگری 
فعالیت های  از  ناشی  اقلیم  تغییر  دنیایی که 
آنها متوجه شدند  نداشت.  آن وجود  انسان در 
احتمال وقوع موج گرمایی که سال 2۰1۰ رخ داد 
در دنیای گرم تر، 1۰۰ برابر بیشتر است. این تحلیل 
همچنین نشان می دهد که وقوع این امواج گرما 
تقریبا هر سال و تا آخر این قرن ادامه دارد؛ حتی 

اگر انتشارات کربنی کاهش پیدا کنند.

 تغییر اقلیم به واسطه دخالت انسان 
در طبیعت

هواشناسی  اداره  از  کریستیدیس  نیکوس 
انگلستان می گوید: »دوره گرما همیشه قبل از 
آب و هوای موسمی وجود داشته اما تحقیقات 
ما نشان می دهد که تغییر اقلیم محرک اصلی 
افزایش شدت گرمای این دوران است.« پال 
اداره هم می گوید:  این  هاچئون، دیگر کارمند 
این  در  مناطق  برخی  در  هوا  دمای  »احتماال 
هفته و در پایان آن دوباره به ۵۰درجه سانتی گراد 
می رسد.« هاچئون در ادامه می گوید که دمای 

هوا در طول شب نیز بسیار باال خواهد بود.
گروهی از دانشمندان از همان روش سنجشی 
استفاده کرده اند که نشان می داد گرمایش جهانی 
شدت توفان هاگیبیس را بیشتر کرده است. 
فردریک اوتو از دانشگاه امپریال کالج لندن و 
 World WeatherAttribution گروه  رئیس 
ادامه دار  سوزاندان  منفی  »تبعات  می گوید: 
مشاهده  خوبی  به  حاال  فسیلی  سوخت های 
ژاپن احساس  مانند  ثروتمند  و در کشورهای 
می شود.« به گفته اوتو تا زمانی که دنیا استفاده 
به شدت کاهش  را  زغال سنگ  و  نفت، گاز  از 
اثر  بر  به وجود آمده  اقلیِم  اثرات تغییر  ندهد، 

بدتر می شود. انسان  فعالیت های 

بن بست سوخت های فسیلی
که  داد  گزارش  چهارشنبه  روز  ملل  سازمان 
شاخص های مهم جهانی تغییر اقلیم در سال 
2۰21 رکوردهای جدیدی را شکستند؛ از افزایش 
سطح  تا  گرفته  اقیانوس ها  آب های  سطح 
انتشارات آالینده های گرم کننده زمین در اتمسفر. 
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل می گوید 
که مسیر سوخت های فسیلی از لحاظ محیط 

است. بن بست  اقتصادی  و  زیستی 
روزنامه گاردین کمی پیش تر از 19۵ پروژه نفت 
و گاز موسوم به »بمب کربنی« پرده برداری کرد 
که در صنعت سوخت های فسیلی برنامه ریزی 
افزایش گرمایش  این پروژه ها  اجرای  شده اند. 

سانتی گرادی  درجه   1.۵ از  بیش  به  را  جهانی 
می رساند که دولت ها در معاهده پاریس بر سر 

توافق کرده اند.   آن 
شرکت های  بزرگترین  آمده  گزارش گاردین  در 
حال  در  پنهانی  به طور  فسیلی  سوخت های 
برنامه ریزی برای پروژه های نفت و گازی هستند 
حدی  از  بیش  به  را  جهان  اقلیم  دمای  که 

دارد. جهانی  زیان بار  اثرات  که  می رساند 

صنعت پول ساز نفت و گاز
صنعت نفت و گاز به شدت فرار و بیش از اندازه 
مثل  قیمت ها  زمانی که  ویژه  به  است  سودآور 
امروز باال رفته باشند. شرکت های اکسان موبیل، 
شل، BP و شورون حدودا 2 هزار میلیارد دالر در 
سه دهه گذشته پرسود بوده اند. افزایش قیمت 
کنونی باعث شد تا رئیس BP، کمپانی خود را 

ماشین پول توصیف کند.

گرم ترین آوریل در 22 سال گذشته
هند  مرکزی  بخش های  و  غرب  اهالی شمال، 
را  گذشته  سال   122 در  آوریل  ماه  گرم ترین 
تجربه کرد ه اند. دمای هوای جیکوب آباد، شهری 
در ایالت سند پاکستان در آن مدت به 49درجه 
سانتی گراد رسید که گرم ترین درجه دمای ثبت 
شده در دنیاست. کشت گندم در برخی از مناطق 
هند ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و این روند نگرانی 
درباره کمبود جهانی گندم پس از حمله روسیه به 

اوکراین را بیشتر کرده است.
شری رحمان، وزیر اقلیم پاکستان در گفت وگو با 
گاردین می گوید که فوریت های اقلیمِی به وجود 
آمده، شمال تا جنوب پاکستان را فرا گرفته و 
کشور را با »بحران موجودیت« روبه رو کرده است.
که  می دهد  هشدار  دیگر  سوی  از  رحمان 
موج گرما باعث شده یخچال های طبیعی در 
آب  بی سابقه ای  سرعت  با  پاکستان  شمال 
شوند و جان هزاران نفر در معرض خطر وقوع 
سیالب قرار دارند. سازمان جهانی هواشناسی 
و  هند  هوای  دمای  اعالم کرده  بیانیه ای  در 
تغییر  با  که  است  چیزی  همان  پاکستان 
سازمان  این  گفته  به  می رفت.  انتظار  اقلیم 
بیشتر  شدت  و  تناوب  با  امواج گرما  اکنون 
رخ می دهند و نسبت به گذشته زودتر شروع 
که  می دهد  رخ  زمانی  گرما  موج  می شوند. 
باالترین دما از 4۰درجه گرما عبور کند و حداقل 
باشد. نرمال  از  باالتر  سانتی گراد  درجه   4.۵

تحقیقات دانشمندان اداره هواشناسی انگلستان نشان می دهد:

تاثیر ۱۰۰ برابری تغییر اقلیم 
بر موج گرمای هند و پاکستان
 نیکوس کریستیدیس: دوره گرما همیشه قبل از آب وهوای موسمی وجود داشته 
ما تحقیقات ما نشان می دهد که تغییر اقلیم محرک اصلی افزایش شدت گرمای این دوران است

پس از انتقاد گسترده 
باستان شناسان و بازپس گیری 

امضای نماینده ها انجام شد

ابطال طرح مجلس 
علیه آثار باستانی

انتقادات گسترده به طرح پیشنهادی 4۶ نماینده 
اشیای  از  بهینه  »استفاده  عنوان  با  مجلس 
انجامید. آن  ابطال  به  و گنج ها«، سرانجام  تاریخی 
جالل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت دیروز خبر 
داد:   »این طرح فاقد پختگی الزم است و به جز 
نگرانی حاصلی نداشت که البته خوشبختانه از 

دستور کار مجلس خارج شد.«
از  پیش  نماینده جیرفت که  اعظمی،  ذبیح هللا 
همه امضای خود را پس گرفت، هفته گذشته 
در تذکری شفاهی در مجلس گفته بود:  »طرح 
ها،  گنج  و  باستانی  اشیای  از  بهینه  استفاده 
آثار  قاچاق  و  غیرمجاز  حفاری های  گسترش 
باستانی را به دنبال دارد.« او همچنین در روزهای 
از درخواست  با »پیام ما«  گذشته در گفت وگو 
حذف امضای بعضی نمایندگان خبر داده و گفته 
بود نماینده مشهد که این طرح را نوشته، نامه ای 
به وزیر میراث فرهنگی فرستاده و به طور ضمنی 
از ملغی شدن این طرح در صورت پیگیری قانون 

جامع میراث فرهنگی نوشته است.
نوشت:  رشیدی کوچی،  از  نقل  به  ایران  عصر 
است،  نادرست  و  غیرکارشناسی  طرح  »این 
از  شاید  امضا کردند  را  طرح  این  کسانی که 
نبودند و یا شاید به دلیل  محتوای طرح آگاه 
اینکه یک ماده در آن طرح گنجانده شده است 
با آن موافقت کردند. مطرح کردن چنین مسائلی 
در شرایط امروز مملکت شایسته نیست، اینکه 
بگوییم هر کسی می تواند با یک دوره آموزشی 
بیل و کلنگ دستش بگیرد و با مجوز نسبت به 
پیدا کردن آثار تاریخی و باستانی کشور اقدام 
کند کاری غیراصولی است و هیچ منطقی آن 

نمی پذیرد.« را 
او ادامه داد: »آثار تاریخی ما گنج است اما گنجی 
است که باید به آیندگان برسد و نمی توان بروی 
جمشید  تخت  ستون های  قیمت گذاشت  آنها 
که از لحاظ مادی گنج نیست اما از لحاظ ارزش 
تاریخی و میراث ملی برای ما مهم و ارزشمند 
است و باید هر اقدامی در راستای نگهداری آن 

انجام شود.«
رشیدی گفت: »آثار تاریخی نوامیس کشور ایران 
هستند،اگر کشور ایران را مادر حساب کنیم اینها 
نوامیس ایران هستند نگاه طراحان این طرح دو 
حالت دارد یا اینکه نگاهشان دلسوزانه بوده است 
که البته نمی دانستند در جهت حفظ و نگهداری 
این آثار چگونه باید اقدام می کردند نگاه دوم هم 
اینکه برخی واقعا عالقه ای به حفظ نگهداری آثار 
تاریخی و گذشته کشور ندارند که امیدواریم این 
نباشد اما برخی از ماده های این طرح نگاه دوم را 

تقویت می کند.«

کاروانسرای دیرگچین 
قم در راه ثبت جهانی

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کاروانسرای  نام  قرارگیری  از  قم  صنایع دستی 
دیرگچین در مجموعه ثبت جهانی کاروانسراهای 

داد. خبر  ابریشم  جاده 
علیرضا ارجمندی گفت: قرار گرفتن نام کاروانسرای 
دیرگچین معروف به مادر کاروانسراهای ایران در 
فهرست مجموعه ثبت جهانی کاروانسراهای کشور  
از سوی  وزارت میراث فرهنگی فرصت ارزشمندی 
برای احیای جاده ابریشم و معرفی ظرفیت های 
فرهنگی تاریخی استان قم در سطح بین المللی 
خواهد بود. او ادامه داد: شواهد تاریخی و قدمت 
متنوع  جاذبه های  معماری،  خاص  سبک  باال، 
تا  شده  باعث  دیرگچین  تاریخی  کاروانسرای 
بحث جهانی شدن این کاروانسرا از منظر فرهنگی 
مطرح و اسناد و مدارک الزم نیز برای سازمان 

یونسکو تهیه و ارسال شود.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی قم با بیان این که توسعه پایدار و 
رونق گردشگری از مهم ترین مزایای ثبت جهانی 
است، افزود: ثبت میراث فرهنگی و طبیعی در 
فهرست جهانی یونسکو به حفاظت بهتر و بیشتر 
کاروانسرای  گفت:  ارجمندی  می انجامد.  آثار 
و  بزرگ ترین  از  یکی  دیرگچین  تاریخی 
قدمتی  با  ایران  کاروانسراهای  قدیمی ترین 
1۷۵۰ساله است  که ساخت آن به دوره ساسانی 

می رسد. بابکان  اردشیر  زمان  با  مقارن 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
این  زمان  آن  در  داد:  ادامه  قم  صنایع دستی 
بنا به عنوان دژی مستحکم در مسیر جاده پر 
رفت و آمد جاده ابریشم قرار گرفت، اما در دوره 
اسالمی به عنوان کاروانسرا مکانی برای استراحت 

شد. مبدل  مسافران  پناهگاه  و 
ارجمندی در مورد وجه تسمیه این کاروانسرا بیان 
کرد: با توجه به  این که اصلی ترین مصالح به کار 
رفته در این بنای تاریخی گچ بوده به کاروانسرای 
دیر گچین شهرت یافته است. این کاروانسرای 
تاریخی با وسعت 19 هزار مترمربع  با توجه به 
و  وسعت  ابریشم،  جاده  مسیر  در  گرفتن  قرار 
برج  شامل  امکانات گوناگون  و  خدمات  وجود 
دیده بانی، مسجد، حیاط خلوت، آسیاب سنگی، 
هشتی  ورودی، حمام، حجره و  اتاق به مادر 

کاروانسراهای ایران معروف است.
کاروانسرای دیرگچین بر سر راه جاده تاریخی ری 
به قم در مرکز پارک ملی کویر به شماره 1۰4۰۸ در 
سال13۸2 در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت 

رسیده است.

دانشمندان اقلیم، گرمایش 
جهانی را علت وقوع رخدادهای 
آب وهوایی شدید می دانند

پیش از این احتمال وقوع موج گرمایی فراتر از تجربه دمای میانگین سال 2010، یک بار در هر 312 سال بود. اما اکنون دانشمندان اداره 
هواشناسی انگلستان در بیانیه ای اعالم کرده اند که احتمال وقوع این موج به هر سه سال یک بار رسیده است. دانشمندان می گویند تغییر 
اقلیم، موج گرمای بی سابقه در شمال غربی هندوستان و پاکستان را 100 برابر بدتر کرده است. این تحلیل نشان می دهد که آب وهوای گرم 

سوزان که زمانی هر سه قرن یک بار رخ می داد احتماال هر 3 سال یکبار رخ می دهد.

نیکوس کریستیدیس از اداره 
هواشناسی انگلستان می گوید: 
دوره گرما همیشه قبل از آب و 
هوای موسمی وجود داشته اما 
تحقیقات ما نشان می دهد که 

تغییر اقلیم محرک اصلی افزایش 
شدت گرمای این دوران است

|  
AP

  |

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره14۰۰۶۰319۰91۰۰۰۷2۵-14۰۰/۰۶/31هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد پایدار فرزند عزیز  بشماره شناسنامه 3۵۶ صادره ازعنبرآباد 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 19۷متر مربع پالک - فرعی از4۶- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
4۶- اصلی قطعه یک  واقع درعنبرآباد شهرک نارنج بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
مالیی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . /م الف:3141
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰2/1۷– تاریخ انتشارنوبت دوم :14۰1/۰2/31

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی دعوت به مزایده عمومی  
نام سازمان مزایده گزار : اداره كل راه آهن یزد

اداره كل راه آهن یزد در نظر دارد فروش تراورس های  چوبی و بتنی فرسوده و بهره برداری از فضای ورزشی )مطابق  اسناد( را از طریق 
مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید :

  www.setadiran.ir  :1.مهلت بازدید و دریافت اسناد مزایده : متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد به درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس
مراجعه نمایند. جهت اخذ توكن امضاء الكترونیكی به بخش راهنمای امضاء الكترونیكی در سامانه ستاد مراجعه و اقدام شود .بدیهی است در صورت عدم انجام امضاء 

الكترونیكی امكان پذیرش اسناد میسر نمی باشد.
2.آخرین مهلت دریافت اسناد : تا تاریخ 1401/03/11 ساعت 14:00

3.تاریخ بازدید محل : از تاریخ1401/03/07  لغایت 1401/03/10  از ساعت 08:00  لغایت  13:00  
4.مهلت ارائه پیشنهاد قیمت:  از ساعت08:00 تاریخ 1401/03/12لغایت 1401/03/23  ساعت 09:30

5.زمان  شروع بازگشائی:  تاریخ 1401/03/23  ساعت 10:30 و نتیجه متعاقبًا اعالم خواهد شد.
6.الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir   انجام 
خواهد شد.پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی جهت شركت در فراخوان را 

محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد:  021-1456

اداره كل راه آهن یزد -اداره تداركات و پشتیبانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰2/31- تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰3/۰1

ول
ت ا

نوب

تضمین شركت در مزایده)ریال(قیمت  پایه كارشناسی )ریال(مدت قراردادمحل موضوع مزایدهردیف

1
فروش تراورس چوبی  فرسوده درجه 3 

اداره کل راه آهن یزد
ایستگاه های استحفاظی 

)مطابق با اسناد(
۵.9۷3.۷۵۰.۰۰۰29۸.۶۸۷.۵۰۰  ۶۰روز

2
فروش تراورس چوبی  فرسوده هیزمی 

اداره کل راه آهن یزد
ایستگاه های استحفاظی 

)مطابق با اسناد(
1.۰2۰.۰۰۰.۰۰۰۵1.۰۰۰.۰۰۰  ۶۰روز

3
فروش تراورس  بتنی فرسوده  اداره كل 

راه آهن یزد
ایستگاه های استحفاظی 

)مطابق با اسناد(
3.1۸3.39۰.۰۰۰1۵9.1۶9.۵۰۰  ۶۰روز

۸1.22۸.۰۰۰.۰۰۰۶1.4۰۰.۰۰۰ ماهیزدبهره برداری از زمین چمن ورزشی ایستگاه یزد4

وزارت راه وشهرسازی
شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

)سهامی خاص(

وزارت راه وشهرسازی
شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

)سهامی خاص(

بدین وسیله به هاشم شانهء به نام پدر: حسن تاریخ تولد: 132۰.۰۶.1۰ شماره ملی: 3۸۷۰912۶۵۰ 
شماره شناسنامه: 9299۰ و ابوالفضل شانهء نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 139۰.۰۵.1۶ شماره ملی: 3۸۶211499۶ 
تولد: 1329.11.1۰  شماره ملی:  تاریخ  اله  پدر: ذبیح  نام  و مهربان غالمی  شماره شناسنامه: 3۸۶211499۶ 
1۸۶۰۷۵۵92۵ شماره شناسنامه 11۰و معصومه شانهء نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 13۶4.۰3.۰2 شماره ملی: 
2۸۷3۵91413 شماره شناسنامه: ۶۶43 و طوبی شانهء نام پدر: هاشم تاریخ تولد: 13۶۰.۰2.2۸ شماره ملی: 
3۸۷4۷4223۷ شماره شناسنامه 394  )ورثه على اصغر شانهء(  ابالغ میشود که خانم طوبی شیرزادپور مالیری 
شماره ملی 3۸۷14۷29۷2 به استناد سند ازدواج 1۸۵۸2 – 13۸9.۰۵.14 ، دفترخانه ازدواج شماره 2۰ و طالقی 
شماره 2 شهر همدان جهت وصول تعدادچهارده )14( عدد سکه تمام بهار آزادی علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 99۰22۰۶ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 14۰۰.۰1.2۸ مامور، امکان ابالغ 
واقعی به شما فراهم نگردیده است . لذا طبق ماده 1۸ أین نامه اجرا مفاد اجرایه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ میشود، نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. ضمنا شما موظف هستید برابر قانون 

جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نمایید.

آگهی ابالغ اجراییه ماده ۱8 آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 99۰22۰۶

تاریخ انتشار: 1401.02.31
شناسه آگهی 1320271 م الف 317

استاد در سال های اخیر چندین بار در 
بیمارستان بستری شده بودند و طی 
روزهای اخیر به دلیل عفونت ریه و 
تشدید آن به بیمارستان رفته بودند که 
پس از دو روز بستری، صبح پنج شنبه 
در بیمارستان خواف درگذشتند

چهره

خاموشی نوای »نوایی«
پیکر عثمان محمدپرست، دوتارنواز شهیر خراسان 
در خاک آرام گرفت.پیکر این استاد دوتارنوازی 
که نامش در فهرست گنجینه زنده بشری میراث 
فرهنگی ناملموس ایران ثبت شده، دیروز جمعه 
3۰ اردیبهشت، همزمان با نماز ظهر در مصالی 
بزرگ خواف به سمت آرامگاه ابدی تشییع شد. 
ایسنا گفت:  به  او  فرزند  محمدپرست،  جمال 
»استاد در سال های اخیر چندین بار در بیمارستان 
بستری شده بودند و طی روزهای اخیر به دلیل 

عفونت ریه و تشدید آن به بیمارستان رفته بودند 
از دو روز بستری، صبح پنج شنبه در  که پس 
درگذشت  پی  درگذشتند.«در  بیمارستان خواف 
استاد عثمان محمدپرست، رئیس فرهنگستان 
هنر در پیام تسلیتی نوشت: »موسیقی را برای 
خدا می نواخت. نوای دل نوازِ روحبخش دوتارش 
صمیمیت و معنویت را توامان داشت و جان های 
عاشقان راستین را صورتی از نغمه های آسمانی 
جلوه می کرد.«در پیام محمد حسین زاده، مدیر 

آمده  هم  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  کل 
است: »سما بر کویر سیاهی افکند و نغمه  برشده 
از  وادی رود تا اقصای دهر به خاموشی گرایید. 
موسیقی  روشن ضمیر  و  سپیدموی سپیدکردار 
محمدپرست،  عثمان  استاد  ایران،  مقامی 
خداپرست دیار خواف که با عنایت الهی روزگاران 
را با الحان و نغمات عارفانه به تسبیح سبحان 
مشغول بود، به نیک سرانجامی پس از عمری 
دلسوختگی هنر و خیر و حق به دیدار معبود 

شاگردانش  و  مریدان  خود  فقدان  با  و  رسید 
را از سما نجوای استادانه ابیات و اذکار و شور 
و  ساخت  محروم  افسونگرش  سرانگشتان 
جامعه  فرهیختگان و هنرمندان موسیقی مقامی 
را به ماتم نشاند. اکنون همنوا با پایان اردیبهشت 
پاییزگون موسیقی خراسان افول اختر دوتار ایران 
را به سوگ می نشینیم و به احترام او بلندای 
مقامش را در طومار خوش نغمه فرهنگ و هنر 
دیارمان ارج می نهیم.«علی دارابی، معاون میراث 
فرهنگی و قائم مقام وزیر میراث فرهنگی هم 
به  استاد دوتارنوازی  این  با تسلیت درگذشت 

میراث جهانی  پرونده  در  جایگاه محمدپرست 
زنده  فهرست گنجینه  در  او  نام  ثبت  و  دوتار 
اشاره  ایران  ناملموس  میراث فرهنگی  بشری 
کرده است. عثمان محمدپرست متولد 13۰۷، از 
کودکی با دوتار مأنوس بود و شاگردان بسیاری 
تربیت کرد. پیش از این در سال 139۶ نخستین 
کاشی ماندگار خراسان رضوی در راستای حفظ 
میراث ناملموس کشور بر سردر منزل او نصب 
شد. همچنین نشان سفیر مدرسه ساز از سوی 
رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور به او اهدا 

شده بود.
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 سد کرخه و اهدافی
 که تامین نشد 

سطح  در  کشاورزی  بهبود  و  توسعه  دوم 
دوسالق ،  اوان ،  اراضی دشت  هکتار  هزار   32۰
سوسنگرد ، شوش و هویزه بود که این هدف 
هم محقق نشده و آبی برای رهاسازی به سمت 
مگاوات   4۰۰ تولید  سوم  ندارد.  وجود  مزارع 
برق بود که این مورد هم به علت کاهش تراز 
آب سد و اینکه این سد فقط 1 میلیارد حجم 
داشته در تابستان سال جاری نمی تواند در مدار 
تولید قرار گیرد.اما علت اصلی چنین فاجعه 
محیط زیستی ، به خطر افتادن امنیت غذایی و 
کاهش انرژی برقابی کشور در سومین رودخانه 
متعددی  است.عوامل  بوده  چه  ایران  بزرگ 
همچون سال خشک ، تغییر اقلیم ، بهره برداری 
غیر معقول در این مساله موثرند.  ولی مهمترین 
و اصلی ترین عاملی که مثل سرطان نه تنها این 
حوضه آبریز بلکه بخش های دیگر را هم به زوال 
خواهد کشید. عدم احترام و عدم اعتقاد قلبی 
مدیران بخش آب کشور به مدیریت یکپارچه 
حوضه آبریز است . در مدیریت یکپارچه حوضه 
تا ذیل  از صدر  آبریز حقوق همه زیستمندان 
یعنی از ارتفاعات نهاوند و کرمانشاه و تویسرکان 
مثل  پست حوضه  نقاط  تا  و خرم آباد گرفته 
هورالعظیم باید در نظر گرفته شود. متاسفانه 
در سالهای اخیر در همین حوضه آبریز کرخه 
حقابه  زیست  محیط  سازمان  یک طرف  از 
محیط زیستی هور العظیم را 4/1 میلیارد متر 
مکعب ذکر کرده و خواستار حفظ این حقابه 
در پایین ترین نقطه شده است. از طرف دیگر 
در باالدست و استان های کرمانشاه و ایالم و 
همدان و لرستان ، هم سدهای مخزنی متعدد 
سدهای  از  انبوهی  تعداد  هم  و  شد  احداث 
دیگر. در حال احداث و بهره برداری هستند ، و 
در جای دیگر در پایین دست سد کرخه ، شبکه 
32۰ هزار هکتاری در حال احداث بود. این بدان 
وزارت  جزیره ای  کامال  به طور  است که  معنی 
نیرو ، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط 
زیست وظایف سازمانی خودشان را انجام داده 
و متاسفانه هیچگاه یک حکمرانی آب قدرتمند 
استانهای  و  دولتی  این دستگاه های  نبود که 
مدیریت  و  نشانده  میز  یک  دور  را  مختلف 
یکپارچه حوضه آبریز را عملیاتی کند. هم اکنون 
و  ثانیه  بر  مکعب  متر  ورودی سد کرخه 3۰ 
خروجی آن هم همین مقدار است و با توجه به 
اینکه مخزن سد سیمره در باالدست هم حال و 
روز خوشی ندارد لذا پیش بینی می شود که این 
دبی ورودی به مخزن سد کرخه روند کاهشی 
یافته و به دنبال آن آب خروجی از سد کرخه 
هم کاهش محسوس یابد. لذا تابستان و مهمتر 
از آن پاییز 14۰1 بسیار سخت و طاقت فرسا در 
فاصله بین سد کرخه و هورالعظیم خواهد بود.
برای  عبرت  درس  وقایعی  چنین  است  امید 
مدیران بخش آب کشور شده و نگاه خودشان را 
از بخشی نگری به مدیریت یکپارچه حوضه آبریز 
و فراتر از آن مدیریت یکپارچه حوضه آبخیز 
معطوف کنند. در این سیستم حکمرانی ، از نگاه 
جامعی از باالترین نقطه حوضه تا پایین ترین 
آبریز  حوضه  کمیسیون های  و  داشته   نقطه 
محلی و شهرستان و استانی را فعال کنند. در 
این ساختار باید مدیریت حوضه را به طور کالن 
با نمایندگان ذینفعان و ذی مدخالن برقرار کرده 
و سیستم حکمرانی پایین به باال عملیاتی شود 
و تحت تأثیر توصیه ها و فشارهای مقام های 
استانی قرار نگرفته و همواره صالح حوضه آبریز 

را بطور یکپارچه مد نظر قرار دهند.

1ادامه از صفحۀ
مهدی قمشی استاد مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت وگو با »پیام ما«:

ماه های سخت کرخه در پیش است
باید آب با دبی 12 تا 15 مترمکعب در ثانیه از شاخه های انتهایی کرخه به هورالعظیم رسانده شود 

تا از نظر محیط  زیستی تاالب مشکالتی مانند سال گذشته را تجربه نکند

عدم کشت گرچه یک اقدام 
درست در چنین شرایطی است 

اما تنها راه عملی شدن آن به 
پرداخت خسارت به کشاورزان 

مربوط می شود  تا کشاورزان 
هم از تامین هزینه های 

زندگیشان اطمینان حاصل کرده 
و مشکالتی برای این قشر 

زحمتکش به وجود نیاید

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

ماه های آینده ماه های سختی 
در حوضه کرخه است امیدوارم 

با تمهیداتی که مسئوالن در 
پیش می  گیرند و سرمایه گذاری 
روی طرح غدیر که باز امیدوارم 
زودتر به نتیجه برسد و دشت 
آزادگان را پوشش دهد،  تامین 
آب از کرخه به دز تغییر جهت 

داده و مطمئن باشیم آب 
شرب و بهداشت منطقه تامین 

می شود
|  

رنا
 ای

 |

نابسامانی در بازار تراکتور 
مکانیزاسیون  توسعه  ملی  مرکز  رئیس 
را  عرضه  محدودیت  جهاد،  وزارت  کشاورزی 
یکی از مهم ترین دالیل نابسامانی بازار تراکتور 

کرد. عنوان 
مرکز  رئیس  عباسی،  کامبیز  مهر  به گزارش 
وزارت  کشاورزی  مکانیزاسیون  توسعه  ملی 
در  ما  چالش هایی که  از  یکی  جهاد گفت: 
باعث  و  مواجه شدیم  آن  با  اخیر  سال های 
شد که بسیاری ما با دشمنی کنند، این بود که 
جلوی افزایش بی رویه قیمت ها را گرفتیم و 
عنوان کردیم که نمی شود روند افزایش قیمت 
محصوالت کشاورزی یک روند ثابت باشد اما 
قیمت ماشین آالت به طور تصاعدی باال برود.
به فعالیت ۵23  اشاره  با  این مقام مسئول 
سازنده و عرضه و واردکننده انواع ماشین آالت 
کشاورزی در کشور توضیح داد: کمتر از پنج 
درصد این افراد، اشخاصی هستند که به دنبال 
درآمد با تیراژ کم اند. به عبارتی آنها می خواهند 
تولید را با تیراژ کم انجام دهند اما به لحاظ 
اقتصادی سود باالیی ببرند بنابراین معترض 
هستند که ما نباید در قیمت دخالت کنیم و 
نظر مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نیز 
این است که تسهیالت بانکی به سختی برای 
کشاورزان فراهم می شود و قرار نیست که این 

تسهیالت در اختیار گرانفروشان قرار گیرد.
می کنند  عنوان  برخی  اینکه  درباره  عباسی 
سهمیه بندی که وزارت جهاد کشاورزی انجام 
قیمت ها  بی رویه  افزایش  به  منجر  داده، 
می شود، گفت: زمانی که تقاضا بیش از عرضه 

می افتد. اتفاقی  چنین  باشد، 

درباره  بارها مسئوالن  روزها  این   
هشدار  کرخه  در  بحرانی  شرایط 
از  بحران  این  شما  نظر  به  می دهند،  

چه عوامل نشات می گیرد؟
یعنی  سال  دو  مدت  به  کرخه  حوضه 
خشکسالی های  دچار   139۸ سیل  از  بعد 
ضعیف و  شدید بود. در سال 14۰1 یعنی 
مفرط  خشکسالی  این  سال،  سومین  در 
با  گذشته  سال  دو  در  زیرا  است  شده 
وجود خشکسالی، ما از منابع آب و منابع 
کردیم  استفاده  حد  از  بیش  ذخیره ای 
استراتژیک  ذخایر  از  حتی  که  به طوری 
گرفته  بهره  نیز  سیمره  و  کرخه  سدهای 
شد. لذا امسال که بار دیگر با خشکسالی 
و سبب شده  مواجهیم مشکالت مضاعف 
وضعیتی شکل بگیرد که در ۷۰ تا ۸۰ سال 
چنین  در  است.  بوده  بی سابقه  گذشته 
استان  در  حوضه کرخه  وضعیت  شرایطی 
خوزستان را بایستی بحرانی فرض کنیم و 

بگیریم. را  الزم  تصمیمات 

برای  را می توان   چه سناریوهایی 
خروج از این بحران در کوتاه مدت 

بود؟ متصور 
به عنوان اولویت باید آب شرب و بهداشت 
به  بعدی  درجه  در  و  شود  تامین  مردم 

آب  تامین  و  تاالب  حقابه  تامین  فکر 
آبیاری کشت های  باشیم.  منطقه  احشام 
می گیرد.  قرار  سوم  مرحله  در  دائمی 
به  پرمصرف  کشت های  از  باید  همچنین 
کنار  در  و  جلوگیری  منطقه  این  در  جد 
آن آب شرب و بهداشت مردم را از کرخه 
غدیر،  طرح  از  بهره گیری  با  و  جدا کرده 
آنکه  برای  تامین کنیم.  دز  از  را  آب  این 
باید  نشوند  مشکل  دچار  هم  گاومیش ها 
آنها  برای  را  استخرهایی  رودخانه  کنار  در 
به  را  عدم کشت  خسارت  و  ایجاد کرده 
اجتماعی  تا مشکالت  بپردازیم  کشاورزان 
در این استان بروز پیدا نکرده و معیشت 
آنها دچار مشکل نشود. عدم کشت گرچه 
یک اقدام درست در چنین شرایطی است 
پرداخت  به  آن  شدن  عملی  راه  تنها  اما 
می شود   مربوط  کشاورزان  به  خسارت 
هزینه های  تامین  از  هم  کشاورزان  تا 
و  کرده  حاصل  اطمینان  زندگیشان 
به  زحمتکش  قشر  این  برای  مشکالتی 

نیاید. وجود 

تامین شرب  این جابجایی  دلیل   
در  آیا  و  چیست؟  دز  به  کرخه  از 
سال های اخیر می شد به جای توسعه 
دیگری  گزینه های  سراغ  کشاورزی 

به  فشار  تا  رفت  مردم  معیشت  برای 
سدها در این منطقه کاهش یابد؟

چه  هر  که  است  حوضه ای  کرخه  حوضه 
باید  می رسد  آن  به  حاضر  حال  در  آب 
تاالب  حقابه  و  بهداشت  و  شرب  صرف 
آب  حاضر  حال  در  حوضه  این  زیرا  شود 
از  بخشی  همچنین گرچه  ندارد.   زیادی 
این  در  باید  سنتی  شکل  به  کشاورزی 
منطقه تحمل شود ولی اگر برای اشتغال 
مردم این منطقه روش های دیگری مانند 
به  شود  لحاظ  صنعت  بخش  فعال کردن 
کمتر  مردم  معیشتی  فشار  می آید  نظر 
شده و یا فشار از روی کشاورزی برداشته 
سال های  در  کمتری  مشکالت  ما  شود،  
آتی خواهیم داشت.  مشکل حوضه کرخه 
است  بخش کشاورزی  در  حاضر  حال  در 
این  از آب کرخه صرف  زیادی  که  حجم 
بتوانیم  اگر  رو  این  از  می شود،   بخش 
می توانیم  دهیم  رونق  را  صنعت  بخش 
باشیم. داشته  آب  روی  بهتری  مدیریت 

تبعات کمبود  توضیحات   این  با   
برای هورالعظیم  را   آب سد کرخه 

می بینید؟ چطور 
به  بسته  که  دارد  حقابه ای  هورالعظیم 

 1.۵ تا   1.3 به   خشک  و  تر  سال های 
میلیارد مترمکعب می رسد و توزیع آن در 
انجام  درستی  به  باید  مختلف  سال های 
به  باید  ویژه  به  خشک  فصل  در  شود.  
زیرا  دهیم  ویژه ای  اهمیت  مساله  این 
تبعات خشک شدن هورالعظیم به مراتب 
است.  بدتر  کشاورزی  کردن  تعطیل  از 
ماه های  در  کنیم  سعی  باید  رو   این  از 
حقابه  این  حداقلی  شکل  به  حتی  آینده 
ترتیب  این  یه  برسانیم.  هورالعظیم  به  را 
مترمکعب   1۵ تا   12 دبی  با  آب  بایستی 
به  کرخه  انتهایی  شاخه های  از  ثانیه  در 
محیط   نظر  از  تا  شود  رسانده  هورالعظیم 
سال  مانند  مشکالتی  تاالب  زیستی 

نکند. تجربه  را  گذشته 

از  پس  قانون  در  که  زمانی  چرا   
محیط  زیست  با  اولویت  شرب،  
است،  این گزاره در هیچ موردی جدی 
و همچنان کشاورزی  نمی شود  گرفته 

و صنعت در اولویت قرار می گیرند؟
ما چند نگرش درباره آب داریم. در نگرش 
تقسیم  معموال  ساده نگر  مهندسی  غلط 
بندی توزیع منابع آب به این شکل است 
که شرب در اولویت قرار دارد و پس از آن 
صنعت و کشاورزی قرار می گیرند. در این 

لحاظ  زیست  محیط   برای  سهمی  نگرش 
نمی شود. این تفکر که در جهان در گذشته 
برای  را  زیادی  مشکالت  داشته  رواج 
کشورهای مختلف و از جمله ایران ایجاد 
کرده بود و در نهایت به کنار گذاشته شدن 
جایگزین  و  کشورها  اغلب  در  تفکر  این 
در  شد.  منجر  اکولوژیک  تفکر  با  شدن 
اول  اولویت  محیط  زیست  اگر  تفکر  این 
باشد  نداشته  را  آبی  منابع  تخصیص  در 
ترتیب  این  به  دارد.  قطعا  را  دوم  جایگاه 
محیط  ادامه  در  و  بهداشت  و  ابتدا شرب 
اولویت  در  کشاورزی  و  صنعت   زیست،  
در  متاسفانه  ایران  در  می گیرند.  قرار 
تفکر  همچنان  شاهدیم  آب  حکمرانی 
مدت هاست  قبولی که  غیرقابل  و  قدیمی 
شده  گذاشته  کنار  جهانی  جامعه  نظر  از 
و مسائل محیط  زیستی جدی  دارد  غلبه 
نیاز  کشورمان  در  ما  نمی شود.  گرفته 
حوزه  این  در  اکولوژیک  نگرش  داریم 
حکم فرما شده و به این جمع بندی برسیم 
حفظ  ابتدا  زمین  کره  در  آب  وظیفه  که 
در  و  است  و  زمین  و  منطقه  اکولوژیک 
ادامه زیاده خواهی ما به عنوان بشر برای 
امیدوارم   . صنعت  و  کشاورزی  استفاده 
بخش  به  رفته  رفته  درست  نگرش  این 
جدی  و  تزریق  کشور  در  آب  حکمرانی 
روند  در  تغییر  شاهد  ما  و  شود  گرفته 
لطمات  تا  باشیم  ایران  در  آب  مدیریت 
گذشته آرام آرام درست شود و راه درست 

دهیم. ادامه  را 

شدن  خشک  اجتماعی  تبعات   
به  اجازه  عدم  و  هورالعظیم 
کشاورزان برای کشت چه خواهد بود؟
شدن  خشک  تبعات  گذشته  سال  ما 
دیدیم.  مشخص  شکل  به  را  هورالعظیم 
مسائل  نمی دهیم  را  تاالب  حقابه  وقتی 
با کاهش  زیستی جدی می شود.  محیط 
پایین  و  شدن  گرم  شاهد  آب  حجم 
هستیم  آن  در  محلول  اکسیژن  آمدن 
آبزیان  رفتن  بین  از  نتیجه اش  که 
کم  آب  عمق  وقتی  همچنین  است. 
هورالعظیم  اطراف  گاومیش های  شود 
نمی توانند  و  می شوند  محروم  آب  از 
آنها  زندگی  که  حالی  در  کنند  آب تنی 
تلف  است.  وابسته  مقوله  این  به 
عظیمی  مشکالت  گاومیش ها،   شدن 
مسائلی  و  ایجاد  گاومیش دارن  برای 
آنها  تجربه  پیش  سال  که  می کند  بروز 
می دانند  امروز   مسئوالن  کرده ایم. 
هستند  واقف  آنها  است،  چگونه  مسائل 
روستاهای  مردم  از  زیادی  تعداد  که 
با  معیشت شان   و  زندگی  تاالب  اطراف 
و  مشکل  دچار  هورالعظیم  شدن  بحرانی 
عدم کشت  پرداخت  با  می شود.  اختالل 
را  کشاورزان  خیال  اندازه ای  تا  می توان 
باید  حتما  خسارت  این  اما  کرد  راحت 
آنها پرداخت شود  به  از فصل کشت  قبل 
عدم  و  باشند  داشته  خاطر  اطمینان  تا 
به  باید  حتما  ما  کنند.  رعایت  را  کشت 
را  هورالعظیم  حقابه  حداقلی  شکل 
آبی مان  منابع  به  فشار  و  کنیم  برآورده 
ماه های  آینده  ماه های  نیاوریم.  از  بیش 
امیدوارم  است  کرخه  حوضه  در  سختی 
پیش  در  مسئوالن  که  تمهیداتی  با 
طرح  روی  سرمایه گذاری  و  می  گیرند 
نتیجه  به  زودتر  امیدوارم  باز  که  غدیر 
دهد،   پوشش  را  آزادگان  دشت  و  برسد 
جهت  تغییر  دز  به  کرخه  از  آب  تامین 
و  شرب  آب  باشیم  مطمئن  و  داده 

می شود.  تامین  منطقه  بهداشت 

برای حفاظت از رودخانه 
زاینده رود از ابتدای سال 
جاری تاکنون حدود 3۰۰ 
اخطاریه برای متصرفان 
حقیقی و حقوقی صادر 
شده است که در حال 

ابالغ و مستندسازی آن 
جهت اجرای آزادسازی و 

ساماندهی هستیم

300 اخطاریه برای متصرفان حقیقی و حقوقی 
زاینده رود صادر شده است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
تاکنون بیش از ۷۶ کیلومتر از رودخانه زاینده رود 

ساماندهی شده است.
منطقه ای  آب  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
اصفهان، حسن ساسانی اظهار داشت: عالوه بر 
این مرحله، جاده  تا  ساماندهی ۷۶ کیلومتری 
ساحلی به طول 43 کیلومتر احداث شده است.
او با اشاره به قرارداد جدید ساماندهی رودخانه، 
افزود: به رغم چالش ها و گرفتاری های اعتباری 
با   14۰۰ سال  انتهای  از  اجتماعی  مشکالت  و 
کمک همه همکاران در بخش های مختلف و نیز 
اعضا هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اصفهان، 
تأمین اعتبار قسمت اول از پروژه در منطقه غرب 
اصفهان محقق و قرارداد پیمانکار ابالغ و پیمانکار 

فعالیت های خود را شروع کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان بابیان 
اینکه شناسایی تصرفات و آزادسازی و ساماندهی 
نیازمند انجام مجموعه فعالیت های در بخش های 
مختلف شرکت و بیرون از آن بوده است، گفت: 
و  مشاور  پیمانکار،  گروه های  مرحله  این  در 
ناظران شرکت در حال دادن اخطارهای قانونی به 
متخلفان بوده و در حال طی فرآیند مستندسازی 
هستند. رودخانه  ساماندهی  جهت  مدارک 
ساماندهی  ما  رسالت  اینکه  بیان  با  ساسانی 
سال  ابتدای  از  است، گفت:  زاینده رود  رودخانه 
به  گاوخونی  تاالب  سمت  اراضی  از   1393
سمت باالدست عملیات ساماندهی و همچنین 
آزادسازی ادامه داشته و اکنون به محدوده سد 

نکو آباد رسیده است. او افزود: این عملیات عالوه 
بر اینکه موجب ساماندهی رودخانه می شود در 
قسمت های مختلف موجب شناسایی متخلفان 
امکان  و  شده  آب  غیرمجاز  برداشت های  و 
کنترل و نظارت را بر رودخانه افزایش می دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان 
نگاه دقیق  نیازمند  اینکه ساماندهی رودخانه ها 
است،  اجتماعی  و  زیستی  محیط  مباحث  به 
خاطرنشان کرد: همه تالش شرکت آب منطقه ای 
مصوبات  و  کشور  استانداردهای  همه  رعایت 
باالدستی در ساماندهی رودخانه است.ساسانی با 
جمع بندی شرایط طرح های ساماندهی، الیروبی 
رودخانه زاینده رود، گفت: تاکنون در قسمت اول 
قرارداد 9 کیلومتر مسیر بسته شده است و حدود 

9۰ کیلومتر آن به مرور اجرایی می شود.
از  زاینده رود  از رودخانه  برای حفاظت  افزود:  او 
ابتدای سال جاری تاکنون حدود 3۰۰ اخطاریه 
برای متصرفان حقیقی و حقوقی صادر شده است 
که در حال ابالغ و مستندسازی آن جهت اجرای 

آزادسازی و ساماندهی هستیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان 
مردم  همه  به  متعلق  زاینده رود  که  نکته  این 
اصفهان و ایران به عنوان میراث زنده بشری است، 
و  زیستی  گفت: کمک همه سمن های محیط 
کشاورزان قسمت های مختلف در جهت تسریع 
موجب  رودخانه  ساماندهی  و  مدیریت  شرایط 
این  امکان مدیریت و همچنین جریان دائمی 

می شود. رودخانه 

»انا عطشان«،  مردم در خوزستان این عبارت را بارها و بارها در خرداد سال گذشته فریاد زدند. سال گذشته باران کم بارید،  کشاورزی در 
کرخه حجم زیادی از آب را به خود اختصاص داد،  آب به هورالعظیم نرسید،  گاومیش ها تلف شدند و مردم خسته و مستاصل از دست 
رفتن سرمایه و زندگی شان گفتند تشنه اند،  آب می خواهند و سهم شان از این اعتراض هر چیزی بود جز آب. امسال سالی سخت تر است،  
باران همچنان کم باریده ، کشت پاییزه با اما و اگرهای فراوان رو به رو است،  هورالعظیم شرایطش مناسب نیست و عکس هایی که از کرخه 
می رسد خبر از بحرانی  بزرگتر از سال قبل را می دهد. برای حل این چالش چه باید کرد. در گفت وگو با دکتر مهدی قمشی استاد گروه 

سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز از او در این باره پرسیدیم.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اول  هیات   14۰۰.1۰.2۸-14۰۰۶۰319۰۷9۰۰۰۶۸3 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده خسرو خاور 
فرزند تاج محمد بشماره شناسنامه ۵3۶۰۰14۶۰1صادر ازدر یک باب خانه به مساحت 3۰۰ متر مربع 
پالک 1۶۶1 فرعی از 1۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۸۸ اصلی قطعه سه واقع در رودبار 
جنوب –بلوار شهید پیکان -اندیشه 4 خریداری از  مالک  رسمی اقای عبدالمهدی مهیمی  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف:1۰4

  تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰.2.1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰۰.2.31

 محمد کردستانی - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت     
امیر علی معصومی  آقای  از طرف فرزند خود  به والیت  آقای یاسر معصومی ریسه 
اسناد رسمی 129 رفسنجان  استشهادیه گواهی شده دفتر  برگ  با تسلیم دو  ریسه 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ زمین خود را از پالک ۶۰3۷فرعی  از 1۸۸3 اصلی واقع در 
رفسنجان بخش 9 کرمان که بنام آقای امیر علی معصومی ریسه آبادی صادر وتسلیم گردیده بعلت 
جابجایی مفقود گردیده ولذا بنا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواندظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
ابوالفضل تیموری
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رفسنجان

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
رنگ  به   1390 مدل   132 تیپ 
موتور  شماره  به  روغنی   _ سفید 
شاسی  شماره  و   4328444
شماره  به   S5420090062835
بنام  ایران 653 ط 17  پالک 75 
به  بنانی  کمساری  محمدکسری 

 3080713516 ملی  شماره 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

  206 پژو  سواری  خودرو  سند 
خاکستری  رنگ  به   1396 مدل 
موتور  شماره  به  متالیک   _
174B0020338 و شماره شاسی 
به   NAAP13FE0HJ132156
شماره پالک 65 ایران 759ل71 
پاقلعه  جمالی  سکینه  بنام 

درجه  از  و  گردیده  مفقود 
اعتبار ساقط است.
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از  یکی  حریم  سرنوشت  |پیام ما| 
کشور  نمایشی  مجموعه های  بزرگترین 
همچنان در هاله ای از ابهام است. مدیران 
سال های  در  که  تهران  هنری  و  شهری 
سوختن  و  شهر  تئاتر  اطراف  ناامنی  اخیر 
ایجاد  بهانه  را  بنا  این  بیرونی  دیواره های 
از  حاال  بودند،  کرده  حصار  و  حریم 

است  قرار  می گویند که  تازه ای  طرح های 
شهر  تئاتر  اطراف  فضای  کردن  امن  به 
مهندسان  دید  از  که  فضایی  شود.  منجر 
می شود  تلقی  عمومی  فضایی  شهرساز 
مجموعه ای  حتی  و  زیرگذر  و  مترو  اما 
آن  سال هاست که  آن  اطراف  در  مذهبی 
است.  کرده  خارج  عموم  دسترس  از  را 

شهر،  شورای  سخنگوی  نادعلی،  علیرضا 
از  پیش  مدتی  که  بود  کسانی  از  یکی 
کرده  بازدید  تهران  شهر  تئاتر  ساختمان 
تئاتر  برای ساختمان  پیگیر طرحی  و  بود 
تصمیمات  آخرین  درباره  او  بود.  شهر 
اتخاذ شده درباره تئاتر شهر پیش از سال 
14۰1 توضیحاتی به )پیام ما( داده بود و 

خبر  طرح  به  زیباسازی  سازمان  ورود  از 
ما  شد  ارسال  طرح  که  وقتی  بود:  داده 
درگیر بودجه بودیم، قرار ما هم در برنامه 
به  این شد که موضوع   14۰1 بودجه سال 
دلیل جنس بنا و رخدادی که در آن اتفاق 
می افتد، به این دلیل که فاخر است و نیاز 
زیباسازی  سازمان  به  دارد،  ریزه کاری  به 
شود.  سپرده  منطقه  شهرداری  جای  به 
به  این عضو شورای شهر تهران که پیشتر 
تیاتری ها  طرحی که  بود  ما« گفته  »پیام 
قبول  قابل  بودند،  کرده  ارسال  شورا  به 
می گوید  تازه ای  طرح  ارسال  از  حاال  نبود 
نیست.  دیوار  و  از حصار  آن خبری  در  که 
به  خود  توضیحات  تازه ترین  در  نادعلی 
سازمان  در  ما  دوستان  می گوید:  ما  پیام 
موضوع  پیگیر  هنر  کمیته  و  زیباسازی 
بودند، طرح جدیدی هم از سوی وزارتخانه 
به ما داده شده بود و دوستان ما از طرح 
تازه تعریف کرده بودند. طرح تازه هم در 
به  اشاره  با  نادعلی  است.  بررسی  مرحله 
شهر  تئاتر  اطراف  اجتماعی  آسیب های 
است که  این  ماجرا  اصل  می دهد:  ادامه 
بحث  از  را  آنجا  تا  اتخاذ کنیم  تمهیداتی 
این  کند.  تهی  اجتماعی  آسیب های 
نرم افزاری  جنس  از  بیشتر  هم  تمهیدات 
است تا سخت افزاری. من فهم خودم به 
عنوان یک آدم کوچک در عرصه فرهنگ 

است.  این 
و  باال  و  دیوار  با  می کند:  تاکید  نادعلی 
بتوان  فیزیکی شاید  احجام  پایین کردن 
اما اصل ماجرا  انجام داد  را  بعضی کارها 
رویدادهای  برگزاری  و  حفاظتی  اتفاقات 
آنجاست که  هنری و فرهنگی مستمر در 
اجتماعی  آسیب های  از  را  آنجا  می تواند 
پاک کند. پیشتر هم سابقه داشته است. 
این  به  پاسخ  در  تهران  شهر  شورای  عضو 
پرسش که آیا طرح تازه ارسال شده برای 
جنس  این  از  شهر  تئاتر  در  حریم  ایجاد 
با حضور  در جلساتی که  نیز گفت:  است، 
با  شد،  برگزار  ارشاد  وزارت  هنری  معاون 
برگزاری  بحث  در  که  کردیم  توافق  هم 

شهر  تئاتر  صحن  در  هنری  رویدادهای 
پهنه  در   و هم  آنجا  هم  و  همکاری کنیم 
الهام  را  فضا  تا  شهریار.  گذر  و  رودکی 
اجتماعی کنیم.  از آسیب  دور  به  و  بخش 
آیا  که  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  او 
حصار  و  دیوار کشی  روی  تاکید  همچنان 
است یا نه گفت: دوستان ما در شهرداری 
است  منفی  حصار  به  نسبت  نظرشان  هم 
قرار  احجامی  چه  با  و  چگونه  اینکه  اما 
بگیرد، هم مهم است.  اتفاق صورت  است 
پیش  مدتی  من  دارد،  فرق  فضا  با  فضا 
از اطراف بوستان والیت گذشتم و متوجه 
دیوار شدم، دیواری که دیوار نیست یعنی 
عبور و مرور برقرار است. لذا جا با جا فرق 
ما  و  کردیم  عبور  فضا  از  ما  االن  می کند، 
با  هنرمندان  خود  طرحی که  داریم  تاکید 
آن موافق هستند را اجرا کنیم. حصار ماجرا 
دیوار  یک  ما  اینکه  مگر  نمی کند.  حل  را 
بزرگی آنجا بکشیم که این یعنی هم یعنی 
از مردم جدا شدن و این برای یک رویداد 
ایجاد تاثیرگذاری و الهام بخشی نمی کند. 
اخیر  ماه های  در  شهری  کنشگران 
جداسازی  ایده  با  جدی  مخالفت های 
تهران  هنری  فضای  کردن  خصوصی  و 
تشکر،  آذر  پیش  مدتی  داشتند. 
گفته  »پیام ما«  به  شهری  جامعه شناس 
تنها  و  ندارد  اثری  جداسازی ها  بود: 
خالف  تا  می کند  تشویق  را  شهروندان 
حوزه  در  کنند:  عمل  شده  وضع  قانون 
شهروندان  دست  قدرت  شهری،  مدیریت 
استفاده  طوری  فضا  از  شهروندان  است، 
می دهند،  تشخیص  خودشان  می کنند که 
یعنی شما نرده می کشی اما مردم از روی 
آن رد می شوند، در نهایت این اتفاق اثری 
اگر نظام حکمرانی  تاکید داشت  او  ندارد. 
موثر  بخواهد  مختلف  سطوح  در  شهری 
همراه کند،  خود  با  را  شهروندان  و  باشد 
فضای  اینکه  جای  به  است  این  راهش 
عمومی را ببندد، آن را باز کند. موضوعی که 
باید دید تا چه اندازه در تصمیم گیری تازه 

می شود. لحاظ  شهر  تئاتر  برای 

سخنگوی شورای شهر تهران در گفت وگو با )پیام ما( تشریح کرد

آخرین وضعیت حریم تئاتر شهر 

پیگیری مطالبات 
رانندگان اتوبوس 

عضو شورای شهر تهران: از تعداد 
بازداشتی ها اطالعی ندارم 

عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
شهر تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی 
به مطالبات رانندگان اتوبوس توضیحاتی را 

ارائه کرد. 
»علی اصغر قائمی«، عضو کمیسیون عمران 
درباره  تهران  شهر  شورای  حمل ونقل  و 
سرانجام پیگیری مطالبات رانندگان اتوبوس 
براساس  ایلنا گفت:  به  تهران  واحد  شرکت 
تجمعی که دو روز قبل انجام شد و حضور 
معترض،  راننده های  در جمع  تهران  شهردار 
افزایش  با  که  گرفت  تصمیم  شهرداری 
حقوق آن ها تا سقف 4۰ درصد موافقت کند 
رسمی  اطالعیه  هم  شهرداری  سخنگوی  و 

کرد.  منتشر 
او ادامه داد: بنابر پیگیری که داشتیم، دیروز 
حدود ظهر 4۰ درصد افزایش حقوق رانندگان 
به حساب آن ها واریز شده است و شرایط 

اتوبوسرانی به حالت عادی برگشته است. 
قائمی در واکنش به اینکه شهردار تهران اعالم 
کرده، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق در 
کارگروه شش نفره دولت اتخاذمی شود، در 
حالی که نمایندگان حوزه کارگری و مجلس 
مبنای اعمال دستمزد را فقط مصوبه شورای 
شهرداری  کرد:  اظهار  می دانند،  کار  عالی 
نمی تواند برخالف قانون کلی کشور عمل کند 
و باید تابع قوانین باالدستی خود باشد. در 
این موضوع بحث هایی  وزیران روی  هیات 
اصالحیه  بعد  و  شد  اعالم  نظارتی  و  شد 
فعال  نیز  شهرداری  تصمیم  و  است  خورده 
این است که دولت تکلیف را روشن کند که 

میزان افزایش حقوق چقدر باشد. 
عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
مبنای  شهرداری  اینکه  درباره  تهران  شهر 
افزایش حقوق را منوط به نظر هیات وزیران 
کرده است، گفت: قانون، ناظر بر دستگاه های 
دولتی و عمومی است و شهرداری نیز باید 

تابع آن باشد. 
رانندگان  وضعیت  آخرین  درباره  قائمی 
این  از  قطعی  خبر  هنوز  گفت:  بازداشتی، 
نیز  شهر  شورای  چون  و  ندارم  موضوع 
آخرین  بود،  تعطیل  هوا  آلودگی  دلیل  به 
تلفنی پیگیری  از طریق تماس  را  وضعیت 
و مطلع شدیم. الزم است که جلسه رسمی 
بعد  و  گزارش دهد  و شهردار  تشکیل شود 

قطعی کرد.  نظر  اظهار  آن  درباره  بتوان 
بازداشتی ها  تعداد  از  مجموع  در  گفت:  او 
ندارم  خبر  همچنین  و  ندارم  اطالعی  دقیقا 
که آیا همچنان در بازداشت هستند یا آزاد 
شود  تشکیل  رسمی  جلسه  باید  شدند. 
اظهارنظر  موضوع  این  درباره  بتوان  بعد  و 

کرد. قطعی 

کنشگران شهری در ماه های 
اخیر مخالفت های جدی با ایده 
جداسازی و خصوصی کردن فضای 
هنری تهران داشتند

|  
رنا

 ای
 |

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

از طریق سامانه  با واشر مربوطه را  شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل 90 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2001005963000031  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/31 می باشد.

مبلغ برآورد : 7.668.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 383.400.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب 

استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1401.02.31 لغایت 1401.03.04
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز  پنجشنبه تاریخ 1401.03.19

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 13 روز  پنجشنبه مورخ 1401.03.19 به دبیرخانه شرکت آب و 
فاضالب استان 

زمان بازگشایی پاکات : ساعت 9 روز  شنبه تاریخ 1401.03.21
محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1403.05.22  و 1403.06.26 و 1403.10.24 با حفظ قدرت خرید 

و مابقی نقد
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

صدای قطره های آب ضربان زندگی است ،در مصرف آن صرفه جویی نماییم.

شماره ب/52- ۱4۰۱/2۱  )نوبت دوم(

ول
ت ا

نوب فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

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

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمین )ریال(عنوانشماره

1۵۰/ج14۰۰/3
عملیات تکمیلی محور جیرفت- سه 

راهی بم حدفاصل کیلومتر 234+2۰ تا 
تونل اسفند )تجدید(

1۰،9۵1،۰۰۰،۰۰۰
ضمانت نامه بانکی

) مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( 

3۵2،۵34،۸3۶،۰13
فهرست بهای راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 14۰1 و فهرست 

بهای تجمیعی

نوبت اول

o  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز1401/03/02 تا تاریخ 1401/03/08 .
o  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ1401/03/26.

o  زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز  شنبه تاریخ1401/03/28.
o  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

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

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان شناسه آگهی : 132۰۷9۷

»مهدی داوری« مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران درباره واگذاری ایمنی 
ساختمان ها به دفاتر الکترونیک شهر 
گفت: بخشنامه شهرداری تهران نظارت 
آتش نشانی بر مسئله را حذف نکرده 
بلکه بر این موضوع تاکید دارد که 
آتش نشانی در هر صورت باید بر این 
فرآیند نظارت داشته باشد

خبر

توضیحات مدیرعامل سازمان آتش نشانی درباره بخشنامه تازه شهرداری 

نظارت آتش نشانی بر ایمنی ساختمان ها حذف نمی شود 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه از دو سال 
ایمنی ساختمان های  بر ضوابط  نظارت  پیش 
الکترونیک  به دفاتر خدمات  از ۶ طبقه  کمتر 
شهر واگذار شده است توضیحاتی در خصوص 
بخشنامه شهرداری تهران درباره واگذاری ایمنی 
ساختمان ها به دفاتر الکترونیک شهر ارائه کرد. 
آتش  سازمان  مدیرعامل  داوری«  »مهدی 
تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
دفاتر  به  ساختمان ها  ایمنی  واگذاری  درباره 
بخشنامه  گفت:  ایلنا  به  شهر  الکترونیک 
شهرداری تهران نظارت آتش نشانی بر مسئله 
را حذف نکرده بلکه بر این موضوع تاکید دارد 
که آتش نشانی در هر صورت باید بر این فرآیند 

باشد.  داشته  نظارت 
اینکه در  اما اجرای فرآیند برای  ادامه داد:  او 
خدمات  دفاتر  به  شود  تسریع  پروانه  صدور 
بعدا  البته  که  است  شده  واگذار  الکترونیک 
ابالغ کردند که چگونگی آن باید تعیین شود تا 
مطمئن شویم که مسیر به درستی طی می شود. 
ما سلسله جلسات مفصلی را در این خصوص 
کارشناسان  و  شهردار  شهرسازی  معاونت  با 

چه  بر  نظارت  که  داشتیم  معاونت  این 
ساختمان هایی می تواند در دفاتر اتفاق بیفتد و 
چه ساختمان هایی به واسطه پیچیدگی هایی که 
دارد باید از سوی آتش نشانی نظارت مستقیم 
این  همه  در خصوص  بگیرد.  آن ها صورت  بر 
موضوعات با جزئیات کامل در جلسات مفصلی 
با حضور معاونان شهرداری و کارشناسان آن ها 

است.  شده  بررسی 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی 
شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
داشته  خصوص  این  در  قضاوتی  نمی توانیم 
باشیم که آیا اجرای این کار خوب است یا بد 
چراکه هنوز آزمایشی در این خصوص صورت 
نگرفته است اما در حال تالش هستیم که تا 
جایی که امکان دارد این فرآیند به خوبی پیش 
برود و نتیجه آن بعد از اجرا مشخص می شود. 
و  آتش نشانی  سازمان  کرد:  تصریح  داوری 
خدمات ایمنی شهرداری تهران آنچه به عنوان 
مسئولیت اجتماعی نه صرفا مسئولیت قانونی 
موظف  ما  است که  این  می کند  دنبال  خود 
هستیم که مراقب باشیم تا ساختمان  هایی که 
ساخته می شوند ساختمان های ایمنی در شهر 

هستند و باری بر مشکالتی که در حال حاضر 
داریم اضافه نمی کنند. اما من نمی توانم نظر 
که  همانطور  و  بدهم  این خصوص  در  قطعی 
گفتم تالش می کنیم تا این کار با نتایج بهتر 
و نظارت بیشتر اتفاق بیفتد. فرآیندها بین ما 
و معاونت شهرسازی تمام شده و منتظر ابالغ 

نهایی هستیم. 
افرادی که  آیا  سوال که  این  به  پاسخ  در  او 
نظارت  مسئول  الکترونیک  خدمات  دفاتر  در 
آموزش های الزم  ایمنی ساختمان هستند  بر 
را فراگرفته اند، گفت: یک الی دو سال پیش 
سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با موافقت 
شهرداری تهران خواستار این شد که در تمام 
ساختمان های شهر ضوابط ایمنی رعایت شود. 
حتی ضوابط ایمنی در ساختمان های کمتر از 
۶ طبقه نیز انجام شود چرا که تا پیش از این 
ضوابط ایمنی فقط بر ساختمان های بیش از ۶ 

طبقه حاکم بود. 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
بیشتر  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری  ایمنی 
ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود کمتر 
این ساختمان ها  ادامه داد:  از ۶ طبقه است، 

نیز با توجه به جمعیت و خانواری که در آن ها 
زندگی می کنند ساختمان های مهمی هستند. 
 ۶ از  کمتر  ساختمان های  برای  ضوابط  این 
به  را  ضوابط  این  ما  و  شد  تعیین  نیز  طبقه 
الکترونیک، حوزه های  دفاتر خدمات  کارکنان 
شهرسازی مناطق و حتی به ۶ هزار مهندس 
ناظر ساختمانی آموزش دادیم تا این فرآیند به 
درستی انجام شود. داوری با بیان اینکه نظارت 
بر ضوابط ایمنی ساختمان های کمتر از ۶ طبقه 
از دو سال پیش تاکنون به مناطق شهرداری 
است، گفت:  واگذار شده  الکترونیک  دفاتر  و 
ما در این خصوص آموزش های مفصلی ارائه 
شده  ارائه  که  آموزش هایی  این  اما  داده ایم 
است برای این سطحی که در حال حاضر در 
نمی کند چراکه  نظر گرفته شده است کفایت 
وسعت شان  و  ارتفاع  چقدر  هر  ساختمان ها 
جمعیتی  و  کاربری  نوع  و  می شود  بیشتر 
می کنند  استفاده  ساختمان ها  این  از  که 
کرده  تغییر  شاخص هایشان  می شود  بیشتر 
ساختمان ها  این  ایمنی  ضوابط  پیچیدگی  و 
دفاتر خدمات  یعنی قطعا  تغییر می کند.  نیز 
در  ما  و همکاران  ناظر  مهندسان  الکترونیک، 
آموزش های  به  نیاز  مناطق  شهرسازی های 
گسترده تر و پیشرفته تری دارند تا بتوانند این 
فرآیند را انجام دهند. برای همه این موارد نیز 

است.  شده  برنامه ریزی 

در  آتش نشانی  سازمان  اینکه  بیان  با  او 
را  کامل  آمادگی  سازمان  آموزش  زمینه 
ارائه  در خصوص  به ویژه  تصریح کرد:  دارد، 
بسیار  تاکید  ما  ناظر  مهندسان  به  آموزش 
ناظر  مهندسان  معتقدیم  ما  چرا که  داریم 
بر  نظارت  در  مهمی  بسیار  نقش  می توانند 
ایمنی سازمان ها داشته باشند تکلیفی که تا 
به امروز از سوی آن ها به خوبی انجام نشده 
به  را نسبت  بی تفاوتی  یعنی ما یک  است. 
بنابراین  می بینیم  این گروه  در  مسئله  این 
مسکن  تحقیقات  مرکز  همکاری  با  ما 
تا  داریم  آمادگی  شهرسازی  و  راه  وزارت 
بر  نظارت  خصوص  در  را  الزم  آموزش های 
مهندسان  به  ساختمان ها  ایمنی  ضوابط 
معاونت  و  الکترونیک  خدمات  دفاتر  ناظر، 

کنیم.  ارائه  مناطق  شهرسازی 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
ایمنی شهرداری تهران تاکید کرد: آن چیزی 
شهرداری  سوی  از  حاضر  حال  در  که  هم 
ایمنی  تایید  بخش  در  است  شده  ابالغ 
صدور  اول  فاز  در  و  معماری  نقشه های 
مراحل  در  نهایت  در  یعنی  است  پروانه 
پایان کار کارشناسان سازمان آتش نشانی از 
ساختمان بازدید می کنند و تاییدیه را صادر 
قوت  به  همچنان  موضوع  این  و  می کنند 

است.  باقی  خود 
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خراسان رضوی

االسالم  حجت  آستان نیوز،  گزارش  به  باقرزاده| 
والمسلمین احمد مروی در جلسه ستاد مناسبت های 
ویژه  موضوع  با  که  رضوی  قدس  آستان  ویژه 
امام  مطهر  حرم  در  رضوی  کرامت  دهه  برنامه های 
رضا)ع( برگزار شد، با تأکید بر اینکه بیانیه ماموریت 
تدوین شود،  باید  دهه کرامت  ایام  در  آستان قدس 
اظهار کرد: این بیانیه باید تهیه شود تا اهداف آستان 
قدس در این دهه به طور روشن مشخص و بر اساس 

شود. انجام  برنامه ریزی ها  آن 
او دهه کرامت را دهه فجر آستان قدس رضوی خواند و 
گفت: دهه کرامت اوج فعالیت آستان قدس رضوی و 
همچون دهه فجر برای انقالب اسالمی است، لذا یکی از 
امور مهم در برنامه های این دهه باید معرفی سیره زندگی 
امام رضا)ع( و تبیین جایگاه امامت و والیت به عنوان 

امتداد غدیر باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه برنامه های دهه 
کرامت باید در راستای تقویت بنیه دینی و ترویج معارف 
اهل بیت)ع( در جامعه باشد، تصریح کرد: دهه کرامت 
به مسائل  توجه  و  است  افزایی  معرفت  برای  فرصتی 
معرفتی و عمق بخشی به مسائل دینی به ویژه جایگاه 
امامت و والیت در ویژه برنامه های این دهه ضروریست.

پیشنهاد  همچنین  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
تشکیل دبیرخانه مرکزی دهه کرامت را در آستان قدس 
داد و گفت: برنامه های این دهه باید تأثیرگذار و همراه با 
ابتکار، خالقیت و نوآوری باشد، لذا دبیرخانه مرکزی دهه 
کرامت با شعبه هایی در بخش های مختلف آستان قدس 
که در برگزاری جشن های این دهه درگیر هستند، باید 
تشکیل شود تا برنامه ریزی ها برای برگزاری برنامه های 

آن در طول سال انجام پذیرد.
استفاده  و  شعرآئینی  همچون  موضوعات  به  توجه 
در  وعظ  و  سخنران  حوزه  در  مشهد  خوب  ظرفیت   از 
برنامه های حرم مطهر به ویژه ایام دهه کرامت از دیگر 

بود. رضوی  قدس  آستان  تولیت  تاکیدات 
مدیران بخش های  دیدار  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
مختلف فرهنگی و خدمت رسانی آستان قدس رضوی 
گزارشی از برنامه های مجموع متبوع خود در ایام دهه 
کرامت ارائه دادند. دهه کرامت همه ساله از روز اول ماه 
والدت حضرت  با سالروز  است  ذی القعده که مصادف 
فاطمه معصومه سالم هللا علیها آغاز می شود. روز اول دهه 
کرامت به مناسبت همین والدت به نام روز دختر نیز 
نام گذاری شده است و شور و شعف دختران ایرانی در 

این روز دوچندان است.

حجت االسالم والمسلمین مروی در جلسه ستاد 
مناسبت های ویژه آستان قدس تاکید کرد؛

لزوم توجه به معرفت افزایی 
در برنامه های جشن های دهه کرامت

محمدی  تولید گل  درصدی   2۰ افزایش  از  مالیر  جهاد کشاورزی  اداره  مدیر 
در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال از سطح مزارع 

َتر برداشت شود. گل محمدی این شهرستان ، حدود 3۵۰ ُتن گل محمدی 
»سیدمهدی میرباقری« روز جمعه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در حال 
حاضر 1۸۶ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گل محمدی است که نیمی 
از سطح زیر کشت استان همدان را با 3۵۰ هکتار به خود اختصاص داده است.
این  در  کارخانه  یک  استان،  سطح  در  کارخانه گالب گیری   2 از  افزود:  او 
شهرستان فعال است که از این میزان تولید گل محمدی، بیش از ۵۰۰ هزار لیتر 

می شود. استخراج  گالب 
مدیر اداره جهاد کشاورزی مالیر ادامه داد: گل محمدی با توجه به اینکه یک 
محصول کم آب بر با سودآوری باال و اینکه کمتر در معرض آفت بیماری است، 

کشاورزان مالیر استقبال خوبی از کشت این محصول دارند.
به گفته او برای برداشت گل محمدی از زنان روستایی استفاده می شود و برای 
هر کیلو بین 4۰ تا 4۵ هزار تومان دستمزد در نظر گرفته می شود که بستگی 

به کشش بازار و عرضه و تقاضا تغییر می کند.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای گلستان گفت: امسال یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار ُتن محصوالت کشاورزی تولیدی این استان با مدیریت این 
اداره کل از مزرعه به مراکز خرید تضمینی، کارخانه های فرآوری و بازار داخلی و سایر 

استان ها حمل شود. 
ایوب میرشاهی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی افزود: 
برای جابجایی محصوالت کشاورزی تولیدی در استان از جمله  باقال، نخود فرنگی، 
گندم، جو، کلزا، توت فرنگی، سیب زمینی و چغندر قند از ظرفیت هشت هزار کامیون 
و 2 هزار کامیونت داخل استان و حدود 2 هزار کامیون مهاجر از سایر استان های 
کشور استفاده می شود. او ادامه داد:  کار انتقال محصوالت کشاورزی با برداشت نخود 
و باقال از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده و تاکنون 13هزار ُتن از این محصوالت مازاد 

به سایر استان های کشور حمل شده است.
او اضافه کرد: عالوه بر این، برداشت سیب زمینی هم از سطح پنج هزار و 2۵۰ هکتار 
با برآورد 13۰ هزار ُتن طی چند روز اخیر آغاز شده است. به گفته او مطابق گزارش 
سازمان جهادکشاورزی استان در سال زراعی جاری از سطح 3۷۵ هزار هکتار گندم 

کشت شده، تولید 93۰ هزار ُتن محصول برآورد شده است.

مدیر اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای چابهار گفت: 11۰ کیلومتر راه روستایی این 
شهرستان خاکی و نیازمند تخصیص اعتبار برای زیرسازی و آسفالت است و در 
صورت تامین و تخصیص اعتبار، عملیات اجرایی آن شروع و مشکالت تردد اهالی 

روستاهای این منطقه مرتفع می شود.
سعیداحمد سالمی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از مجموع ۷14 کیلومتر 
راه در حوزه شهرستان چابهار 219 کیلومتر راه اصلی و فرعی و 49۵ کیلومتر راه 

روستایی است.
او تصریح کرد: از مجموع 219 کیلومتر راه اصلی و فرعی 14 کیلومتر از محدوده 
منطقه آزاد چابهار تا تقاطع سه راهی ُکنارک بزرگراه و همچنین 1۰۰ کیلومتر راه 
اصلی شامل محور چابهار - نوبندیان به طول 3۵ کیلومتر، چابهار- کنارک )سه راهی 
پلیس راه تا پارک( به طول 3۰ کیلومتر، جاده ساحلی از چابهار تا کمپ گردشگری 

منطقه آزاد )کوه های مینیاتوری( به طول 3۵ کیلومتر است.
به گفته وی؛ 1۰۵ کیلومتر راه فرعی شهرستان چابهار شامل فاز یک تقاطع ُپالن به 
تقاطع  روستای ُکچ به طول 4۰ کیلومتر و فاز 2 از تقاطع جادوزهی تا تقاطع ِبلنگی 

به طول 3۰ کیلومتر و محور پیرسهراب به پارک به طول 3۵ کیلومتر است.

برداشت گل محمدی در شهرستان مالیر
 20درصد افزایش یافت

یک میلیون و 700 هزار ُتن محصوالت
 کشاورزی در گلستان جابجا می شود

110 کیلومتر راه خاکی روستایی چابهار
 نیازمند تخصیص اعتبار 

| همدان  | | گلستان  | | سیستان وبلوچستان |

بازدید از موزه بانک سپه 
به مناسبت روز موزه ها

از  نقل  به  ما(  )پیام  به گزارش   - بانک ها   
از  جمعی  سپه  بانک  اطالع رسانی  پایگاه 
نهادهای  و  سازمان ها  عمومی  روابط  مدیران 
کشور در گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط 
عمومی و روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 
از موزه بانک سپه بازدید کردند.در این بازدید، 
رضا همدانچی رئیس اداره کل روابط عمومی 
غالمرضا  سید  سپه،  بانک  برند  مدیریت  و 
کاظمی دینان رئیس باشگاه  مدیریت ارتباطات 
یونسکو ایران و رئیس شورای سیاست گذاری 
و  روابط عمومی  در  حرفه ای گرایی  کنفرانس 
جمعی از مدیران و کارشناسان روابط عمومی 
نهادهای کشور حضور داشتند. سازمان ها و 

غالمرضا  سید  مراسم،  این  حاشیه  در 
کاظمی دینان ضمن تبریک هفته روابط عمومی 
و روز جهانی موزه با بیان اینکه بازدید از موزه 
باعث شور و حال و انرژی مثبت می شود تاکید 
کرد: موزه بانک سپه یکی از زیباترین موزه های 
کشور است که در بنای بسیار ارزشمندی واقع 
به  به خوبی  را  تاریخ کشور  موزه  این  و  شده 
این  از  ظرفیت های  باید  و  نمایش می گذارد 
موزه بهتر و بیشتر بهره برد. الزم به ذکر است که 
بانک سپه دارای سه گالری مسکوکات،  موزه 
تابلوهای نقاشی و بانک سپه به روایت تاریخ 
است. در گالری مسکوکات هزاران سکه تاریخی 
و با ارزش مربوط به دوره های مختلف تاریخی 
قبل و بعد از اسالم وجود دارد که هریک سندی 
ارزشمند و روشن کننده زوایای تاریخ و تمدن 

کهن ایران زمین است.

نذر طبیعت با رویکرد 
حفظ محیط زیست 

در استان یزد 
یزد، )پیام ما(- رئیس اداره حفاظت محیط 
با  طبیعت  نذر  بافق گفت:  زیست شهرستان 
رویکرد حفظ محیط  زیست، اقدامی خیرخواهانه 
برای نجات گونه های جانوری و حیات وحش در 
فصل تابستان است.  سیدجالل موسوی در 
فصل  در  وحش  حیات  خصوص گفت:  این 
گرما و سرما نیازمند احساس امنیت است، از 
این رو با توجه به مشکل خشکسالی اخیر و 
کمبود آذوقه برای حیات وحش در مناطق تحت 
مدیریت، یک خیر دوستدار محیط زیست  به 
برای  علوفه  تهیه  به  اقدام  صورت خودجوش 
حیات وحش کرده که این اقدام خداپسندانه 
نذری برای طبیعت و راهی برای احیای آن و 
نجات حیات وحش استان است. او گفت: این 
علوفه ها توسط نیروهای یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان بافق و دوستداران طبیعت 
درگیر  و  نواحی حساس  در  در سطح منطقه 
بحران خشکسالی، صرف تغذیه حیات وحش 
می شود و امید است این کمک های مردمی که 
با نیت حفظ سرمایه های زیستی این کشور و 
رعایت حقوق حیوانات انجام می شود موجب 
کمک به عبور از این بحران خشکسالی شده 
و آسیب کمتری به حیات وحش وارد شود. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بافق افزود: این اداره کل تالش کرده با احداث 
آب انبار و آبشخور، انبار علوفه، آبرسانی سیار، 
فصول  در  علوفه  توزیع  و  چشمه  ها  الیروبی 
بحرانی، تا حدی اثرات مخاطرات طبیعی را بر 

حیات وحش استان کاهش دهد.

 مهندس تقی زاده از 
مسئوالن استانی و کشوری 

در خواست کرد معدن آریز و 
پیشرفت های این معدن را از 
نزدیک بازدید کنند و مشاهده 
کنند که چگونه یک کویر بدون 

آب و علف و خشک حاال به 
یک منطقه اقتصادی تبدیل 
شده است و با وجود چنین 

معادنی کشور از بن بست 
اقتصادی خارج می شود 

یزد  منطقه  مخابرات  مدیر   - )پیام ما(  یزد، 
طرح   1۰۷ ارتباطات  هفته  با  همزمان  گفت: 
بهره برداری  به   یزد  استان  در  مخابراتی 
طرح ها  این  افزود:  زارع  محمدرضا  رسید. 
با۶2۸ میلیارد  ریال اعتبار در حوزه همراه اول 
 ۵۶ ارتقا  جدید،  سایت  یک  ساخت  شامل 
افزایش  و  سایت  یک  جابجایی  تکنولوژی، 
4 سایت  تعویض دکل  و  2 سایت  در  سکتور 

است.  استان  در 
او اظهار کرد: تاسیس، توسعه و یا جایگزینی 
مرکز،   14 در  سوئیچ  جای  به  نوری  کافو 
در  مسی  کابل  شبکه  و  نوری  فیبر  اجرای 
پرسرعت  اینترنت  تجهیزات  توسعه  مراکز، 
از  دیگر  بخشی  استان  سطح  در  خانگی 
ارائه  بستر  ایجاد  زارع  است.   طرح ها  این 
 ، ابرکوه  شهرستان های  در  سورینو  سرویس 
تفت و یزد به میزان 2۸۸ پورت، نصب سوئیچ 
اترنت  پورت  توسعه  و  مرکز  چهار  برای  دیتا 
زیرساخت  ظرفیت  ایجاد  همچنین  و  دیتا 

مورد   ۵ و   BTS 2سایت  در  استانی   داخل 
طرح های  دیگر  از  را  استانی  ایستگاه های  در 
بهره برداری شده در هفته ارتباطات ذکر کرد. 
 29۰ تصریح کرد:  یزد  منطقه  مخابرات  مدیر 
 14۰۰ سال  ارتباطات  هفته  از  مخابراتی  طرح 
سرمایه گذاری  با  امسال  ارتباطات  هفته  تا 
بالغ بر یک هزار و 2۰2 میلیارد ریال در استان 
تعداد  ادامه  در  او  رسید.  بهره برداری  به  یزد 
تلفن های ثابت مشغول به کار در استان ۵۶۸ 
نفوذ  ضریب  و گفت:  بیان  شماره   1۰ و  هزار 
افزود:  زارع  است.  استان  در  درصد   44.1
تلفن  شماره  هزار   ۸۵۰ و  میلیون  یک  اکنون 
همراه در استان با ضریب نفوذ 143.۸ درصد 
مشغول به کار هستند. او با بیان اینکه اکنون 
استان  های  جاده  از  2۵4 کیلومتر  و  هزار   2
این خطه  ریلی  از مسیرهای  ۶43 کیلومتر  و 
کرد:  اظهار  است  همراه  تلفن  پوشش  تحت 
 9۵4 استان  ارتباط  دارای  روستاهای  تعداد 

است. مورد 

شرکت ها - مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت 
کمیته  جلسه  در  چادرملو  صنعتی  و  معدنی 
برگزار  چادرملو  معدنی  مجتمع  در  اکتشاف که 
مواد  تامین  لزوم  بر  دوباره  تاکید  ضمن  شد 
میلیون   ۵۵ تولید  تحقق  منظور  به  فوالد  اولیه 
مملکت  در  امروزه  ما   : گفت  فوالد کشور  تن 
در  موضوع  این  هستیم   اکتشافات  نیازمند 
چادرملو  جمله  از  ها   شرکت  همه  کار  دستور 
حفاری   دستگاه   ۸ خرید  با  افزود:  او  است 
سایر  از  توانستیم  متر   2۵۰۰ عمق  تا  چادرملو 
اکتشاف  بحث  در  و  باشیم  جلوتر  شرکت ها 
مهندس  برداریم.  خوبی  جلوی  به  رو  خیزهای 
معدن  از  این کمیته  نشست  پایان  در  تقی زاده 
آریز D19  بازدید و در جریان روند باطله برداری 

گرفت . قرار  معدن  این  از 
گفتنی است معدن آریز که طی ۷ ماه  شروع 
با  توانسته  است  باطله برداری کرده  عملیات  به 

22 هزار  حفاری در دو فاز عمومی و تفصیلی  
میلیون   39 باطله برداری  میزان  و   متر   ۵۰۰ و 
تن و تهیه نمونه و ارسال به آزمایشگاه 2۶42 
محسوب  رکورد  یک  خود  نوع  در  که  نمونه 
برنامه زمان بندی جلوتر  از  ۶۵ درصد  می شود  

. باشد 
 مهندس تقی زاده از مسئوالن استانی و کشوری 
در خواست کرد معدن آریز و پیشرفت های این 
معدن را از نزدیک بازدید کنند و مشاهده کنند 
که چگونه یک کویر بدون آب و علف و خشک 
حاال به یک منطقه اقتصادی تبدیل شده است 
بست  بن  از  کشور  معادنی  چنین  وجود  با  و 
افزود:  همچنین  او  می شود   خارج  اقتصادی 
طراحی  با  توانسته ایم  امروز  که  خوشحالم 
حاصل  خوبی  پیشرفت های  روز  به  و  مدرن 
به  را  منطقه  بومی  و  جوان  نیروهای  و  کنیم 

بگیریم. کار 

107 طرح مخابراتی در یزد به بهره برداری رسید

اکتشاف موتور محرک طرح های توسعه چادرملو

مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: 
تمام روستاهای با جمعیت باالی 

1۰۰ نفر دارای ارتباط روستایی، 
9۶ درصد از جمعیت روستایی 

دارای ارتباط تلفن خانگی و 93 
درصد تحت پوشش شبکه تلفن 

همراه هستند

در اجرای مواد 11و12قانون ثبت 
اسامی  ثبت  قانون  نامه  ۵9-آیین  ماده  و 
اشخاصی که نسبت به امالك آنها پذیرش ثبت به  
عمل آمده و همچنین پرونده هایی که در اجرای 
ثبت  درخواست  پذیرش  تکلیف  و  تعیین  قانون 
عموم  اطالع  جهت  ذیل   شرح  به  است  گردیده 

آگهی می شود 
امالك واقع در قطعه یک بخش چهار بلوچستان 

شهر خاش 
243۸- اصلی آقای عبدالوهاب قلندرزهی فرزند 
بلوچ ششدانگ یکباب منزل به مساحت  2۶۰ متر 
خیابان  از  منشعبه  ۸متری  کوچه  در  واقع  مربع 

مولوی 1۵ 
فرزند  روپس  کرد  عبدالعزیز  آقای  3۶3۷_اصلی 
مساحت  منزل  یکباب  ششدانگ  الدین  شمس 

2۰3/12 متر مربع واقع در خیابان سرباز 
خیر  فرزند  شهنوازی  رضا  آقای  اصلی   -4۵۸2  
محمد ششدانگ یکباب منزل به مساحت 2۸9/1۸ 
متر مربع واقع در تقاطع   کوچه 1۰ متری و خیابان 

1۶ متری مکی 
زهی  حسین  عبدالرشید  آقای  اصلی   ۵44۰/4۶۰
زمانی فرزند محمد شریف ششدانگ یک قطعه 
دارای  باغ  قطعه  یک  انضمام   به  مزروعی  زمین 
نخیالت و اشجار و یک حلقه چاه و موتور پمپ 
آبی منصوبه در آن به مساحت 22۰۰۰متر مربع واقع 

در  اراضی روتک
زمانی  عابد حسین زهی  آقای  اصلی   ۵44۰/4۶1
زمین  قطعه  یک  محمد شریف ششدانگ  فرزند 

به  نخیالت  دارای  آن   به  متصل  باغ  و  مزروعی 
انضمام یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی منصوبه 
در آن به مساحت 2۵۰۰۰متر مربع واقع در اراضی 

روتک 
فرزند  شهنوازی  بی  بی  ناز  خانم    ۵44۰/4۶2
حسین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای 
نخیالت و اشجار  و باغ  متصل به آن به انضمام 
یک حلقه چاه و موتور پمپ آبی منصوبه در آن به 

مساحت 3۶۰۰۰ متر مربع واقع در اراضی روتک 
آقای محمد شهنوازی فرزند  اصلی   ۵44۰/4۶4  
یوسف ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای 
یک حلقه چاه و  موتور  پمپ آبی منصوبه در آن 

به مساحت ۸۰۰۰۰ متر مربع واقع در اراضی روتک
۵44۰/۵4۶ - اصلی خانم مدینه شهنوازی علوی 
فرزند باز محمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دارای نخیالت و یک  حلقه چاه و موتور پمپ آبی 
منصوبه در آن به مساحت ۵۰19۸ مترمربع واقع در 

اراضی روتک
فرزند  احمدزهی  تقی  آقای  اصلی   -۵44۰/۵49
دادک  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای 
نخیالت به مساحت 1۰941 متر مربع واقع در اراضی 

روتک 
آقای عبدالرحمن ریکی ماریشان  ۵91۷ - اصلی 
مساحت  به  منزل  یکباب  ششدانگ  قنبر  فرزند 
متری   ۸ کوچه  در  واقع  مربع    متر   233/۵1

منشعبه از  خیابان ایرندگان 
در  فرزند  اصلی خانم سمیه گمشادزهی   -۶932
محمد ششدانگ یکباب منزل به مساحت 2۵2/۵۰ 

مترمربع واقع در  حاشیه خیابان 3۰ متری خیام 
نرسیده به خیابان صیاد شیرازی  

 ۶9۶۵- اصلی آقای عبدالستار قلندرزهی خوشرو 
فرزند اسحق ششدانگ   یکباب منزل به مساحت 

9۶ متر مربع  واقع در خیابان مکی - مکی 23 
عازم  فرزند  شهنوازی  بی  بی  راز  اصلی   -۶9۶۸
متر   2۵۷ مساحت   به  منزل  یکباب  ششدانگ 
مولوی  از خیابان  در کوچه   منشعبه  واقع  مربع 

- مولوی 4۶
زهی  هاشم  اسحق  محمد  آقای  اصلی   -۶9۷۶
فرزند حسن ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
2۰متری  خیابان  در   واقع  مربع  متر   23۸/12
از خیابان 12متری منشعبه  علمیه منشعبه  حوزه 
از خیابان دسترسی موازات جاده خاش به زاهدان  

-دانیال
۶9۸۵- اصلی  خانم مراد بی بی کرد انجرکی فرزند 
به  منزل  یکباب  از  قسمتی  ششدانگ  دادکریم 
مساحت 1۰۸/۷9  متر مربع واقع در تقاطع خیابان 

امام خمینی و خیابان شهید باهنر
فرزند  عیدوزهی  آقای شاه محمد  اصلی   -۶993
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مراد 

293/34 مترمربع واقع در14 متری هواشناسی
۶99۵- اصلی خانم بی بی حوا ساالرزهی فرزند 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  محمد 
متری   14 خیابان  در  واقع   مترمربع   219/1۵

هواشناسی
۶99۶- اصلی آقای محسن شهلی  برمعلوم  زهی 
فرزند محمد  بخش ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 22۰/۰4 متر مربع واقع در خیابان 14 

متری هواشناسی
فرزند  عیدوزهی  محمد  شاه  آقای  اصلی   -۶999

مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مراد 
متری   14 خیابان  در   واقع  مربع  متر   3۰۷/۸3

هواشناسی 
فرزند  قلندرزهی  ساجده  خانم  اصلی   -  ۷۰۰3
به  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مهراب 

مساحت 21۰ متر مربع واقع در خیابان دانیال  
امالک واقع در قطعه دو از بخش چهار بلوچستان 

شهرستان خاش
92۷/۶34 اصلی آقای عبدالناصر ریگی فرزند تقی 
اسحاق  آقای  صغیرش  فرزند  طرف  از  والیت  به 
مساحت 323  به  منزل  یکباب  ریگی ششدانگ 
تقاطع کوچه  آباد -  نوک  واقع در شهر  متر مربع 

های  1۰ متری منشعبه از خیابان 12متری
92۷/۶44 - اصلی آقای شهریار هاشمزهی فرزند 
کریم ششدانگ یکباب منزل به مساحت112/۶۵متر 

مربع واقع در  نوک آباد خیابان صدر یزدی
9۷۰/1۵1_ اصلی آقای رمضان ریگی فرزند کریم 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1۰۰۷۸ متر 

مربع واقع در کله شهتوت
9۷۰/1۵2_ اصلی آقای رمضان ریگی فرزند کریم 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۵۷2۵ متر 

مربع واقع در کله شهتوت 
9۷۰/1۵3_ اصلی آقای چنگیز ناروئی به والیت از 
طرف فرزند صغیرش آقای آیان ناروئی ششدانگ 
یک قطعه باغ به  مساحت 2192 مترمربع واقع در 

کله شهتوت 
ابراهیم  فرزند  کرد  زلیخا  خانم  اصلی   _۶9۶1
انضمام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
اشجار داخل در آن به   مساحت  ۵2۵۵/2۰ متر 

مربع واقع در منطقه دهپابید اناری
۶9۸2_ اصلی آقایان حسن عیسی قنبرزهی فرزند 

و  علم  فرزند  قنبرزهی  عیسی  ابراهیم  و  ابراهیم 
هرکدام  ابراهیم  فرزند  قنبرزهی  عیسی   اله  ثناء 
بالمناصفه مالک مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دارای یک  حلقه چاه و  
موتور پمپ آبی منصوبه دران به مساحت کل شش 
دانگ 2۷4۰1۸ متر مربع واقع در منطقه گوهرکوه   

روستای چاه احمد موتور حاجی ابراهیم قنبرزهی
قنبرزهی  عیسی  الیاس  آقایان  اصلی   _۶9۸3
فرزند  قنبرزهی  عیسی  ابراهیم  و  ابراهیم  فرزند 
علم و امان اله شه بخش فرزند ابراهیم هرکدام 
از  مشاع  دانگ  دو  مقدار  مالک  بالمناصفه 
یک  دارای  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
آن  در  منصوبه  آبی  پمپ  موتور   و  چاه  حلقه  
به مساحت کل شش دانگ 2۵1۰23 متر مربع 
واقع در منطقه گوهرکوه روستای چاه احمد موتور 

حاجی  ابراهیم قنبرزهی
ماریشانی  ریگی  میربیک  آقای  اصلی   _۶9۸۶
فرزند ملک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با 
حق الشزب از قنات میرآباد  به مساحت 2112 متر 

مربع واقع در منطقه ماریشان
فرزند  نارونی  ریگی  مراد  آقای  اصلی   _۶9۸۸
سعیدك ششدانگ یک قطعه باغ دارای اشجار به 
مساحت ۵۷۸4/۵۰ متر  مربع   واقع در منطقه 

نارون روستای جعفرآباد
فرزند  نارونی  ریگی  مراد  آقای  اصلی   _۶9۸9
سعیدك ششدانگ یکباب منزل و باغ متصل به 
آن به  مساحت 9۸۸/۵۰  مترمربع  واقع در منطقه 

نارون روستای جعفرآباد
امالك واقع در قطعه سه از بخش چهار بلوچستان 

شهرستان خاش 
گل  فرزند  حیدری  درمحمد  آقای  ۶9۸4_اصلی 

محمد ششدانگ یکباب منزل به انضمام یک قطعه 
مربع  متر  مساحت 1۰24  به  آن  به  متصل  زمین 

واقع در منطقه ایرندگان روستای ده قلعه  
این  در  مندرج  امالک  به  نسبت  کس  هر 
 1۶ مواد  مطابق  تواند  می  دارد  اعتراض  آگهی 
نامه   ۸۶-آیین  و   ۷4 مواد  ثبت  قانون   1۷ و 
ماده   2 تبصره  طبق  همچنین  و  ثبت  قانون 
های  پرونده  تکلیف  و  تعیین  قانون  واحده 
مصوبه   ثبت  سابقه  فاقد  که  ثبتی  معترض 
تاریخ  از  روز   9۰ ظرف  بایستی   13۷3/۰۷/2۵
آگهی  به  نسبت  و  نوبتی  آگهی  اولین  انتشار 
های اصالحی به مدت 3۰ روز از تاریخ  انتشار 
اولین نوبت اگهی اعتراض خود را کتبا به اداره 
تسلیم  خاش  شهرستان  امالك  و  اسناد  ثبت 
تسلیم  تاریخ  از  پس   و  نمایند  اخذ  رسید  و 
باید ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به 
مرجع ذیصالح قضایی محل وقوع ملک تقدیم 
و گواهی الزم را  اخذ و به اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان خاش تحویل نمایند و اال پس 
اعتراض حق  از گذشت موعد مقرر و نرسیدن 
بین معترض  او  ساقط خواهد شد و چنانچه 
و مستدعی ثبت دعوی در دادگاه مطرح است 
کسی که با مستدعی ثبت طرف دعوی  است 
و  اخذ  الزم  باید گواهی  مذکور  های  مهلت  در 
امالك شهرستان خاش  و  اسناد  ثبت  اداره  به 

تسلیم نمایند
مجید جمشیدی فر  - رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالك خاش
تاریخ انتشار نوبت اول پنجشنبه 1401/02/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه 1401/02/31  
شناسه آگهی: 1302664 م الف: 58

) ) آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 ((
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

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

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵
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تخریب گنبد سلطانیه ساخته مغوالن، عکس از هادی زند/ ایسنا

عکس:  ایسنا

آبخوان

ونجلیس پیشگام موسیقی الکترونیک که برای ساخت موسیقی 
متن فیلم »ارابه های آتش« برنده جایزه اسکار شده بود در ۷9 
و  نوازنده  این  مهر،  خبرگزاری  به گزارش  رفت.  دنیا  از  سالگی 
موسیقیدان خودآموخته که از سابقه طوالنی در ساخت موسیقی 
با بافت ها و رنگ های جادویی آلبوم های  اروپا برخوردار بود  در 
انفرادی اش شناخته شد و یکی از آهنگ های آلبوم سال 19۷۵ او 
به نام »جهنم و بهشت« که سال 19۸۰ برای سریال »کهکشان« 
شبکه »پی بی اس« مورد استفاده قرار گرفت او را به آمریکایی ها 
هم معرفی کرد. اما موسیقی فیلم »ارابه های آتش« بود که نام 
وی را جهانی ساخت. در بیشتر موارد ونجلیس تمامی سازها از 
جمله سینتی سایزر، پیانو، درام و پرکاشن را خودش می نواخت. او 
با آهنگ به یادماندنی این فیلم نه تنها به این فیلم سینمایی رنگ 
و بویی خاص بخشید بلکه آلبوم موسیقی این فیلم نیز در بیلبورد 
به جایگاه نخست رسید و او نامزد دریافت جایزه گرمی هم شد.

در  را  ایرانی  هنرمند  دلورای،  هما  از  آثاری  دستان  گالری 
Frieze New York نمایش می دهد. به گزارش هنرآنالین، 
آرت فریز نیویورک 1۸ تا 22 می 2۰22 برپاست. آرت فر فریز 
یکی از مهم ترین نمایشگاه های هنر معاصر در جهان است که 
سال 2۰۰3 در لندن آغاز به کار کرد و از سال 2۰12 در نیویورک 
پیشرو  هنر  نمایشگاه  در   2۰22 سال  می شود.  برگزار  نیز 
و  دارند  برجسته جهان حضور  از ۶۵ گالری  نیویورک بیش 
پروژه های  و  برنامه گفتگو  هنرمندان،  آثار  نمایش  بر  عالوه 
ویژه برای حمایت از گالری ها و هنرمندان در این رویداد اجرا 
می شود. بخشی از این رویداد Frame نام دارد و گالری های 
جوان در این بخش نمایش های انفرادی از هنرمندان معاصر 
را ارائه می کنند. عالوه بر این، نسخه اختصاصی اتاق تماشای 
گالری های  و  می شود  اجرا  نمایشگاه  با  همزمان   Frieze
بین المللی و مخاطبان را از سراسر جهان به هم متصل می کند.

|   آبشار آبسر، رابر  |
آبشار آبسر در در استان کرمان واقع است.

در شمالی ترین  دره ای عمیق  در  آبشار  این   
بخش ارتفاعات بحر آسمان واقع شده است. 
این دره در جنوب شرقی روستای سید مرتضی 
از توابع بخش ساردو استان کرمان واقع است. 
۷ کیلومتر  حدود  در  روستا  تا  آبشار  فاصله 
است. این آبشار زیبا که ارتفاع آن به حدود 2۵ 
متری می رسد؛ در 2۵ کیلومتری جنوب شرق 

آبشار دل انگیز که  این  رابر واقع شده است. 
صدای ریزش آب آن، شور و اشتیاق خاصی 
به فضا می بخشد؛ بر دیواره های تیره رنگ و 
سنگی جریان دارد و در بخش هایی از طول 
با تخته سنگ ها،  آب  برخورد جریان  آبشار، 
عالوه بر شدت بخشیدن به صدا و خروش 
آب، حرکت در ال به الی گل سنگ ها، خزه ها و 
گیاهان مسیر، تصویر زیبایی را در این بخش 
و  / کویرها  است.  زده  رقم  استان،  و  رابر  از 

ایران بیابان های 

| موسیقی  |

| هنر تجسمی |

|   کارخانه سیمان ری |
هشتم دی 1312 کار احداث کارخانه سیمان ری 
به عنوان نخستین کارخانه در صنعت سیمان کشور 
پایان یافت و پایان تابستان امسال نیز آن طور که 
مدیرعامل سازمان نوسازی تهران گفته فاز نخست 
تبدیل این کارخانه به موزه به نتیجه می رسد. کارخانه 
سیمان ری در حوزه استحفاظی منطقه 2۰ پایتخت 
است؛ کارخانه ای سالخورده که زمانی نخستین خط 
تولید سیمان کشور را در دل خود جا داده بود و منشا 
زیرساخت های  توسعه  و  راه سازی ها  از  بسیاری 
در محدوده  این کارخانه  به شمار می رفت.  کشور 
تپه باستانی دژ رشکان، برج ُطغرل، باروی تاریخی 
ابن  تاریخی  گورستان  علی،  چشمه  شهر ری، 
و  شاه عبدالعظیم  حرم  زبیده،  بی بی  بقعه  بابویه، 
کاروانسراهای عباسی و قاجاری قرار دارد. در واقع 
می توان گفت این کارخانه که در قدیم مسئولیت 
بخشی از توسعه و ساخت و ساز در کشور را برعهده 

از مهم ترین  داشت و امروز به طور قطعی بخشی 
سرمایه فرهنگی استان تهران است و نگاهی هرچند 
گذرا به تاریخچه این کارخانه و نقش بی بدیل آن در 
پیشرفت و آبادانی کشور این مطلب را تایید می کند. 
کارخانه سیمان در زمینی به وسعت حدود 9 هکتار 
در هشتم دی 1312 بهره برداری شد و تا پیش از 
فروردین 13۶3 فعال بود که به دلیل توسعه شهر 

تهران و انتشار بیش از حد آلودگی توسط کارخانه، 
با  این کارخانه  یافت.  پایان  و کار  متوقف  تولید 
قدمتی نزدیک به 9۰ سال، سال 9۷ در فهرست آثار 
ملی کشور قرار گرفت و نام میراث صنعتی تهران به 
خود گرفت و براساس مصوبه هیات وزیران برای 3۰ 

سال کارخانه، به شهرداری تهران واگذار شد.
 / سیری در ایران

خوش بود یاری و یاری بر کنار سبزه زاری

مهربانان روی بر هم وز حسودان برکناری

هر که را با دلستانی عیش می افتد زمانی

گو غنیمت دان که دیگر دیر دیر افتد شکاری

راحت جان است رفتن با دالرامی به صحرا

عین درمان است گفتن درد دل با غمگساری

هر که منظوری ندارد عمر ضایع می گذارد

اختیار این است دریاب ای که داری اختیاری

عیش در عالم نبودی گر نبودی روی زیبا

گر نه گل بودی نخواندی بلبلی بر شاخساری

بار بی اندازه دارم بر دل از سودای جانان

آخر ای بی رحم باری از دلی برگیر باری

دانی از بهر چه معنی خاک پایت می نباشم

تا تو را ننشیند از من بر دل نازک غباری

ور تو را با خاکساری سر به صحبت درنیاید

بر سر راهت بیفتم تا کنی بر من گذاری

زندگانی صرف کردن در طلب حیفی نباشد

گر دری خواهد گشودن سهل باشد انتظاری

دوستان معذور دارند از جوانمردی و رحمت

گر بنالد دردمندی یا بگرید بی قراری

رفتنش دل می رباید گفتنش جان می فزاید

با چنین حسن و لطافت چون کند پرهیزگاری

عمر سعدی گر سر آید در حدیث عشق شاید

کاو نخواهد ماند بی شک وین بماند یادگاری

سعدی

می شود  هوا  نفس  هنگام که  آن  کتاب 
نیویورک تایمز  کتاب  پرفروش ترین 
سایت  وب  انتخاب  و   2۰1۶ سال  در 
گودریدز در سال 2۰1۶ است. این کتاب 
کاالنیتی  پال  خودنوشت  زندگی نامه ی 
 3۶ سن  در  که  است  اعصاب  جراح 
می شود.  ریه  سرطان  به  مبتال  سالگی 
در  خود  رزیدنسی  سال  آخرین  در  او 
خود  بیماری  متوجه  استنفورد  دانشگاه 
آخرین  داشت  قصد  که  او  می شود. 
اتمام  به  نیز  را  خود  تحصیل  ماه های 
نادیده  را  بیماری  نشانه های  برساند 
تدریج  به  نشانه ها  این  اما  می گیرد 
نهایتا  را  او  این که  تا  می شوند  قوی تر 
که  هنگام  آن  کتاب  می اندازند.  پا  از 
نفس هوا می شود تالش دارد تا به این 
پرسش پاسخ دهد که چه چیزی زندگی 
انتشارات کتاب  می کند.  ارزشمند  را  ما 
نفس  هنگام که  آن  پشتی کتاب  کوله 
هوا می شود را با ترجمه ی شکیبا محب 
علی عرضه کرده و در اختیار عالقه مندان 
دیروز  تا  که  کاالنیتی  است.  داده  قرار 
می پرداخت  بیماران  مداوای  به  خودش 
می شود  بیماری  به  تبدیل  ناگهان  به 
و  دست  مرگ  با  ماندن  زنده  برای  که 

چنان که  بیماری  این  می کند.  نرم   پنجه 
به  را  او  دیدگاه  است  نوشته  خودش 
مرگ از یک دید پزشکی تغییر می دهد 
این سوال می رساند که پس  به  را  او  و 
از مرگ تمام ارگانیسم های زنده آن چه 
چیست.  می ماند  باقی  افراد  زندگی  از 
مارچ 2۰1۵ درگذشت.  در  پاول کاالنیتی 
روی  کار کردن  مشغول  حالی که  در  او 
ودیعه ی  و  درگذشت  بود  کتاب  همین 
به جای گذاشت.  ما  برای  را  زندگی  اش 
شدن  رودررو  می دهد که  یاد  ما  به  او 
زندگی   در  را  چیز  همه  چگونه  مرگ  با 
در  را  ما  و  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  او 
می کند. کتاب  شریک  خویش  تجربه ی 
آن هنگام که نفس هوا می شود قدردانی 
به  زندگی  از  است  بزرگی  شکرگزاری  و 
می کشیم. که  نفس هایی  تمام  خاطر 

| آن هنگام که نفس 
هوا می شود | 

|  پال کاالنیتی |
|  مترجم : شکیبا محب علی |

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
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  )شماره ۱4۰۱/3/ص(

تجدید آگهی مناقصه عمومی 

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان درنظردارد  پیرو آگهی مناقصه عمومی مورخه 1401/2/11 در روزنامه  پیام ما ، کنترل و مبارزه 
با افات و بیماری های عمومی گیاهی و علف های هرز در سطح 2516/5 در حوزه تحت پوشش  به شرکت های صاحب صالحیت واگذار  

نماید متقاضیان  می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد الکترونیک دولت مراجعه نمایند 

جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ) www,setadiran,ir( شماره تماس مرکز 
پشتیبانی و راهبری سامانه :27341934-021 اقدام نمایند.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ14۰1/۰2/29تا تاریخ 14۰1/۰3/۰4زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها مکان

تا پایان وقت اداری تاریخ 14۰1/۰3/1۶زمان

گشایش پیشنهادها 
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت 1۰صبح روزسه  شنبه 14۰1/۰3/1۷زمان

توضیحات : 

شناسه آگهی : 132۰431

تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1.۰2.29- تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1.۰2.31

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

نوبت اول
آگهی مزایده 

     شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نسبت به  فروش مقدار 51 تن مواد حاصل از بوجاری بذور سویا از طریق 
برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد 
و بازگشایی نرخ های پیشنهادی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ، لذا الزم است شرکت 

کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه: 1۰۰1۰۰14۵1۰۰۰۰۰1 روز شنبه مورخ  14۰1/۰2/31 
2-نام و نشانی برگزار کننده مزایده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به آدرس خیابان شهید بهشتی جنب اداره کل منابع طبیعی

3- هزینه خرید اسناد مزایده : مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ هزار ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه : از روز شنبه مورخ 14۰1/۰2/31 لغایت ساعت 19:۰۰ روز پنجشنبه مورخ 14۰1/۰3/۰۵

5- آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی ) بارگزاری در سامانه بصورت )pdf تا ساعت 19:۰۰ روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰3/1۶
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 3۰ روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادات اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهادات : روز سه شنبه 14۰1/۰3/1۷ ساعت۰9:۰۰ صبح در دفتر مدیریت شرکت می باشد.
به شماره حساب  واریزی(  فیش   ( نقدی  پرداخت  یا  و  بانکی  نامه  دوصورت ضمانت  به  است که  ریال   2۵۸/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   : ارجاع کار  فرایند  نوع تضمین شرکت در  و  7-مبلغ 
واریز3۰ کارکتری   شناسه  با  پایا  یا  ساتنا  پرداخت  دستور  طریق  از  داری کل   خزانه  بنام  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  نزد   IR  2۵۰1۰۰۰۰4۰۰1۰39۷۰4۰۰۵۷91 شبای 

3۶3۰39۷۷۸2۶3۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶  قابل ارائه می باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع)الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت  فیزیکی و در پاکت 
در بسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز       دوشنبه مورخ 14۰1/۰3/1۶  به دبیرخانه کمیسیون معامالت مزایده گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود. 
متقاضیان شرکت کننده در مزایده می توانند با مراجعه به انبارهای این شرکت واقع در شهرستان های گرگان و گنبد و آق قال از کاالی موضوع مزایده از روز یکشنبه مورخ 14۰1/۰3/۰1 
لغایت روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰3/1۶ بازدید نمایند.ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با آقای ساوری به شماره همراه ۰9113۷۰31۰4 و یا آدرس اینترنتی 

WWW.ASSC.IR و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir  نیز مراجعه فرمایید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه: ۰2141934

 www.setadiran.ir  آدرس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه 

شناسه آگهی 11۰4۵

  شماره:   ۵۵/۵۶/۰1/1۰32  
تاریخ :14۰1/۰2/2۷

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰2/31-تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰3/۰1

 وزارت جهاد کشاورزی


